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Kerst 

bestellijst 
............................................................................................................................. .................................... 

Bakkerij  

Bosman 
Sinds 1947 

kerstheerlijkheden

n AFBAKBROODJES 

          Speciaal voor Kerst 

….   Mini croissants (10)  € 3.65 

….   Mini rustieke broodjes (12) €4.60 

….   Mini witte en waldkorn  €4.00 

        ciabatta ’s (8) 

….   Rond breekbrood (2)  €4.30 

….   Waldkorn stokbroodjes (2) €2.20 

….   Desem stokbroodjes (2) €2.20 

 

      Grote broodjes (per 6 stuks) 

….   Witte pistolets  €2.15 

….   Bruine pistolets  €2.15 

….   Ciabatta wit   €3.10 

….   Ciabatta meergranen  €3.10 

….   Waldkornbol met zaden €3.10 

….   Tijgerbolletjes     €2.40 

….   Speltbrok met zaden  €3.20 

….   Maisbroodjes met kaas            €3.10 

….   Croissants   €4.15 

 

 

prijs aantal 

…………………………………………… 

     Per 6 stuks (tenzij anders aangegeven) 

….   Witte bolletjes  €2.00 

….   Witte bolletjes gemengde  €2.20 

        Zaden 

….   Luxe gevlochten witte  

        Bolletjes   €3.90 

….   Witte puntjes  €2.00 

….   Tarwe bolletjes  €2.00 

….   Tarwe bolletjes gemengde  €2.20 

        zaden 

….   Mueslibollen  €3.20 

….   Krentenbollen  €2.80 

….   Mini krentenbollen (10) €4.10 

….   Witte gemengde mini  €2.90 

        breekbroodjes (10) 

….   Tarwe gemengde mini  €3.10 

        breekbroodjes (10) 

….   Krenten-rozijnen mini €3.30 

        breekbroodjes (10)  

….   Witte gemengde mini  €3,80 

         bolletjes (10) 

....   Tarwe gemengde mini  €3,80 

       bolletjes (10) 

....   Zoete broodjes (12)   €4.90 

       (4 croissants, 4 chocoladebroodjes, 4 koffiebroodjes) 

ZACHTE BROODJES prijs aantal 

….   Roomboter tulband naturel €7.50 

….   Roomboter tulband vruchten €7.55 

….   Roomboter tulband  €8.85 

        chocolade de luxe 

….   Borrelhapjes assortiment (9st) €6.30 
        (3x saucijs, 3x ragout, 3x kaas) 

….   Borrelsaucijzen (9 st.) €6.30 

….   Luxe gesorteerde zoutjes €5.40 

….   Kaaskoekjes (120 gram)   €4.95 

….   Kaas-uienbrood                       €3.80 
           (Om zelf af te bakken)    
….   Desemstokjes met olijf  €1.00 
        (Om zelf af te bakken) 

TULBANDEN aantal prijs 

…………………………………………… 

KERSTBRODEN prijs aantal 

Feestelijke taarten 

( is aantal personen/stuks/gewicht) 

….  Luxe Kerst truffeltaart (5)   €10.75 

….  Luxe Kerst tiramisutaart (5)   €11.95 

….  Luxe Kerst bosvruchtentaart (5)                       

                                                           €11.95                                             

….  Luxe Kerst hazelnoottaart (5-6)  €11.95 

….  Luxe Kerst slagroomtaart (4-5)   €8.10 

…. Frisse lemon merinquetaart (4-5) €11.75  
 

       Overige heerlijkheden 

…. Luxe slagroomsoesjes omhult     €5.85  

        met chocolade en sterretjes (11 st.)             

…. Luxe Kerst mini petit fours    €8.75 

       (6 stuks)  

…. Luxe Kerst amandelkoekjes  €7.50 

        (15 stuks)  

…. Kerst kasteeltje groen                 €2.50   

…. Slagroomtruffels (100 gram)  €3.20 

…. Slagroomsoesjes (12 stuks)  €4.30 

…. Bokkenpootjes (100 gram)        €2.70 

…………………………………………… 
DESSERT aantal prijs 

….   Roomboter amandelkrans €9.65 

….   Roomboter amandelstaaf €4.65 

….   Pastei bakjes (4 stuks)             €6.15 

….   Kerstkransjes  (250 gram)  €5.55 

….   Doosje macarons   €5.60 

        assortiment (6 stuks) 

….   Kerst schuimkransjes (16 st)   €3.60 

….   Kleine sterrencakejes  €3.75 

        (6 stuks) 

....   Mini muffintjes chocolade €3.80 

        (15 stuks) 

....   Mini muffintjes vanille €3.70 

       (15 stuks) 

....   Mini muffintjes gesorteerd €3.85 

       (15 stuks) 

….  Kerst donut                               €1.30 

 

BORREL prijs aantal 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

OVERIG prijs aantal 

…………………………………………… 

Uiterlijk 22 december de 

bestellijst inleveren 

Stap 1 vul op de strepen in hoeveel je 

van wat wilt hebben 

Stap 2 Vul hieronder je gegevens in  

Stap 3 Geef aan op welke data je de 

bestelling wilt afkomen halen 

Lever je bestellijst in bij een van onze 

winkels of geef het telefonisch door 

 

 

 

 

BESTELLEN 

Speciale wensen? Mocht je nog 

speciale wensen hebben of naast deze 

bestellijst overige heerlijkheden willen 

bestellen? Geef dat hier aan! 

……………………………………………………………

…………………………………………………….…….. 

………………….………………………………………. 

NAAM:…………………………………. 

TELEFOON:........................................ 

POSTCODE & HUISNUMMER 

…………………………………...……… 

Wanneer kom je het ophalen? 

o Woensdag 22 december 

o Donderdag 23 december  

o Vrijdag 24 december  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team van bakkerij Bosman wenst u heerlijke kerstdagen 

Bakkerij Bosman | bestelling@bakkerijbosman.nl | www.bakkerijbosman.nl 

….   Luxe grote kerststol  €11.10 

       met spijs (1000 gram) 

….   Luxe grote kerststol   €9.80 

        zonder spijs (900 gram) 

….   Luxe kleine kerststol  €6.85 

        met spijs (550 gram) 

….   Luxe kleine kerststol  €5.65 

        zonder spijs (500 gram) 

….   Luxe mini stolletjes   €4.45 

        met spijs (4 stuks) 

Bestel nu ook 

gemakkelijk via 

onze webshop 
 

OUD&NIEUW VOORPROEFJE 
….   Oliebol                                      €1.10 

….   Appelbeignet                             €1.90 

….   Sneeuwbal                                 €2.35 

….   Berlinerbol                                €2.35 

….   Appelbol                                   €2.25 

…………………………………… ……… 

Bezorging enkel in: 

Rijswijk 

Nootdorp 

Voorburg 

Ypenburg 

…
…
…
…

…
…
…
…

Bezorgbestellingen dienen via 

onze webshop besteld te 

worden 

Deze lijst is samengesteld onder voorbehoud van eventuele prijsfouten 

mailto:bestelling@bakkerijbosman.nl

