
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De mooiste Kerst 
Kerstbrochure 2022 

 

Bakkerij Bosman  



  

Geachte lezer, 

 

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 Kerst. Bij 

ieder pakket wordt ook een kerstkaart 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 

 

Informatie 
Kerstbrochure 2022 

mailto:workshop@bakkerijbosman.nl


 

 

 

  

Aftellen tot de mooiste Kerst 

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 

Laat de kalender 

extra feestelijk 

inpakken in 

cellofaan met een 

grote strik en een 

kaart met 

persoonlijke 

boodschap. Een 

feest voor het oog! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De mooiste Kerst 

Losse producten & kadopakketten  
Kerststol 

 

Amandelkrans 

of staaf 
 

Chocolade 
 

Tulbanden en 

cake 
 

Overige producten 
 Grote stol  

gevuld met of zonder 

amandelspijs 

 

Kleine stol  

gevuld met of zonder 

amandelspijs 

 

Mini stolletjes 

gevuld met amandelspijs 

4 stuks 

 

*De grote kerststollen 

Roomboter amandelstaaf 

gevuld met amandelspijs   

 

Roomboter amandelkrans 

gevuld met amandelspijs   

 

Beide producten worden 

gedecoreerd met 

poedersuiker en 

amandelschaafsel 

Kerstchocolade 

assortiment 

gewicht naar keuze  

 

Bonbondoosje Kerst 

gevuld met chocolade 

assortiment 

150, 250 of 500 gram 

 

Luxe blister gevuld met 

Roomboter tulband  

naturel 

 

Roomboter tulband vruchten 

gevuld met rozijnen 

 

Roomboter tulband chocolade 

gevuld met chocoladedruppels 

omhult met allebeaut chocolade 

 

Roomboter kerstkransjes 

250 gram 

 

Kerst schuimkransjes 

250 gram 

 

Amandelspijs koekjes met 

rode of groene vrucht 

150 gram 

 

Gesorteerde zoutjes 

250 gram 

 

Meter kerststol 

Een meter kerststol 

gevuld met spijs,. De 

stol ligt op een houten 

plank met een kuipje 

roomboter en een 

snijmes. Alles wordt 

feestelijk ingepakt in 

cellofaan met een grote 

strik 

Papieren 

kadozak 

gevuld met 

lekkers naar 

keuze 

Luxe  blister 

gevuld met 

lekkers naar 

keuze 

Jute zakje 

gevuld met 

lekkers naar 

keuze 



 

  

De mooiste Kerst 
 brievenbuspakket 

Inclusief 

kaart met 

persoonlijk

e 

boodschap 

– Drie mini stolletjes gevuld met amandelspijs 

– Amandel kerststaaf gevuld met 100% amandelspijs 

– 100 gram kerstchocolade 

– 100 gram chocolade kerstlinzen 

– 150 gram amandel banketkransjes 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fkerstkaarten%2Fkaart%2Fkerstkaart-kerstboom-goud&psig=AOvVaw3hbB3M75xTWDHlNZ_-IVSG&ust=1603918513710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMilxZzU1ewCFQAAAAAdAAAAABAH


 

 

 

De mooiste Kerst 
 Kerstpakketten 

Dennenboom 

4 kleine stolletjes 

met amandelspijs 

 

Roomboter amandelstaaf 

gevuld met spijs 

 

Roomboter kerstkransjes 

250 gram 

 

Gesorteerde zoutjes  

250 gram 

 

Tulband vruchten  

 

Zakje kerstchocolade  

100 gram 

 

Kerstman Arrenslee Naar eigen wens 

 Liever een kerstpakket naar 

eigen wens samenstellen? 

 

Kies uit circa 7-8 producten op 

onze ‘losse producten ‘ pagina 

 

 

 

kleine kerststol 

met of zonder amandelspijs 

 

Roomboter amandelstaaf 

gevuld met spijs 

 

Roomboter kerstkransjes 

 250 gram 

 

Roomboter schuimkransjes 

250 gram 

 

Gesorteerde zoutjes  

250 gram 

 

Tulband vruchten  

 

Bonbondoosje kerstchocolade  

150 gram 

 

 

Grote kerststol 

met of zonder amandelspijs 

 

Roomboter kerstkransjes 

 250 gram 

 

schuimkransjes 

250 gram 

 

Gesorteerde zoutjes  

250 gram 

 

Tulband chocolade  

 

Amandelspijs koekjes met rode en  

groene vrucht 

150 gram 

 

Bonbondoosje kerstchocolade  

250 gram 

 

 

Inclusief 

kaart met 

persoonlijk

e 

boodschap 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fkerstkaarten%2Fkaart%2Fkerstkaart-kerstboom-goud&psig=AOvVaw3hbB3M75xTWDHlNZ_-IVSG&ust=1603918513710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMilxZzU1ewCFQAAAAAdAAAAABAH

