Van Sinterklaas
Sinterklaasbrochure 2022
Bakkerij Bosman

Informatie
Geachte lezer,

Sinterklaasbrochure 2022

De decembermaand staat voor de deur. Een maand vol met de mooiste producten gemaakt van alleen de beste grondstoffen waarmee u uw
collega’s, werknemers of relaties kunt verrassen. Wij presenteren u daarom onze nieuwe pakketten en losse specialiteiten voor Sinterklaas.
Nieuw dit jaar zijn onze aftelkalenders tot Kerst vol met chocoladeverrassingen. Liever zelf een pakket samenstellen? Kies uw producten uit
en wij zorgen dat het feestelijk wordt verpakt. Bij ieder pakket wordt ook een Sinterklaaskaart toegevoegd waarop u een persoonlijke tekst
kunt laten plaatsen indien gewenst.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via workshop@bakkerijbosman.nl
Met vriendelijke groet,
Bakkerij Bosman

Liever een pakket?
Kies hieronder de gewenste
producten en wij verpakken
het in een cellofaan
cadeauverpakking inclusief
grote strik en een kaart met
persoonlijke boodschap

Inclusief
kaart met
persoonlijk
e
boodschap

Zie de maan schijnt door de bomen
Losse producten

speculaas
Speculaastaartje
gevuld met amandelspijs
Speculaasstaaf
gevuld met amandelspijs
Speculaasjes
met of zonder amandelen
250 gram
Mini speculaasjes
250 gram

Speculaas
poppen
Kleine speculaaspoppen
met amandelen
2 stuks
Grote speculaaspop in
feestdoos
met of zonder amandelen

Chocolade
Chocoladeletter S
keuze uit melk, puur en wit
Sinterklaaschocolade
assortiment
gewicht naar keuze
Bonbondoosje Sinterklaas
gevuld met chocolade
assortiment
150, 250 of 500 gram

Amandelletters
en staven
Roomboter amandelletter
in de vorm M of S
gevuld met amandelspijs

Strooigoed
Pepernoten
250 gram
Kruidnoten
250 gram
Chocolade kruidnoten
250 gram

Kies je eigen soort letter
tegen een kleine meerprijs
maken onze bakkers de letters
naar eigen wens

Sinterklaasschuimpjes
250 gram

Roomboter amandelstaaf
gevuld met amandelspijs

Taai taai
6 stuks

Overig
Marsepein
aardappeltjes en
peentjes
100 gram
Borstplaat
gesorteerd
100 gram

Inclusief
kaart met
persoonlijk
e
boodschap

Wie zoet is krijgt lekkers
Brievenbuspakketten
Sinterklaas
chocoladeletter S
keuze uit melk, puur en wit
speculaas brok
250 gram
chocolade kruidnoten
250 gram

Heerlijk avondje
speculaasstaaf
met amandelspijs
speculaasbrok – 250 gram
chocolade kruidnoten – 250 gram
Sint chocolade - 100 gram
marsepein aardappeltjes en peentjes - 100 gram

Laat de kalender
extra feestelijk
inpakken in
cellofaan met een
grote strik en een
kaart met
persoonlijke
boodschap. Een
feest voor het oog!

Hij komt, hij komt…
Aftelkalender tot Kerst
Feestelijke kalender met 24 vakjes. In de vakjes zitten zowel bonbons als chocolade. T/m
5 december Sinterklaaschocolade en bonbons. Vanaf 6 december kerstbonbons en
chocolade

Luxe blister
gevuld met
lekkers
naar keuze

Inclusief
kaart met
persoonlijk
e
boodschap

speculaas
Speculaastaartje
gevuld met amandelspijs
Speculaasstaaf
gevuld met amandelspijs
Speculaasjes
met of zonder amandelen
250 gram
Mini speculaasjes
250 gram

Papieren
kadozak
gevuld met
lekkers naar
keuze
Fluwelen
zakje
gevuld met
lekkers
naar keuze

Jute zakje
gevuld met
lekkers
naar keuze

Oh, kom maar eens kijken

Speculaas
poppen/
brokken
Kleine speculaaspoppen
met amandelen
2 stuks
Extra grote speculaaspop
met amandelen
speculaasbrokken
met of zonder amandelen
2 stuks

kadopakketten
Chocolade

Chocoladeletter S
keuze uit melk, puur en wit
Sinterklaaschocolade
assortiment
gewicht naar keuze
Bonbondoosje Sinterklaas
gevuld met chocolade
assortiment
150, 250 of 500 gram

Amandelstaven

Strooigoed
Pepernoten
250 gram

Roomboter amandelstaaf
gevuld met amandelspijs

Kruidnoten
250 gram
Chocolade kruidnoten
250 gram
Sinterklaasschuimpjes
250 gram
Taai taai
6 stuks

Overig
Marsepein
aardappeltjes en
peentjes
100 gram
Borstplaat
gesorteerd
100 gram

