Kerstbestellijst De Boulanger 2021
Naam: ______________________________ Telefoonnummer: ___________________________
Let op: Bestellijsten kunnen tot en met zaterdag 18 december worden ingeleverd. Bestellen is alleen mogelijk via dit
formulier en is vanwege de drukte niet mogelijk via de app, telefoon, mail en onze website.
Product:
Desembrood
Landbruin – lichtbruin
Volgranen donker - desembrood met geroosterde zaden en pitten
Pain Blanc – wit desembrood
Kleinbrood:
Frans krokantje wit – wit hard desembroodje
Frans krokantje bruin – bruin hard desembroodje
Roombotercroissant
Pain au chocolat
Mini stolletje – mini kerststol met amandelspijs, krenten en rozijnen
Krentenbollen
Kruidbroodje – met rommelkruid, sukade, krenten en rozijnen
Vloerkadetten
Witte bolletjes zacht per 6 verpakt
Worstenbroodje klein
Koolhydraatarm broodje
Plukbrood
Baguette:
Baguette – Frans baguette wit
Baguette Ceréaal – Baguette met geroosterde zaden en pitten
Luxe desembroden:
Pain Fougasse - met walnoten, olijven en zeezout
Honing Noten brood – desembrood met honing en noten
Olijvenbrood – desembrood met olijven en zeezout
Rode bietenbrood – desembrood met rode biet en geitenkaas
Kaas-Mosterdbrood – met stukjes Rotterdamsche oude kaas
Pain Méditerenéen – met chorizo, schapenkaas, olijven.
Rhoonse Bonk – op basis van spelt met noten en vruchten
Kletzenbrood – bonk met specerijen, noten en vruchten
Brioche met een hele camembert, truffel, aardappel, rozemarijn en zeezout
Brioche met een hele camembert, cranberries en rozemarijn
Kerststol klein 600 gr. – met amandelspijs, noten, krenten en rozijnen
Kerststol groot 1000 gr. – met amandelspijs, noten, krenten en rozijnen
Kerststol luxe 700 gr. – met extra amandelspijs, noten, amarenenkersen,
krenten en rozijnen
Panettone met vruchten
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Viennoiserie (voor 1 pers. bij de koffie of de borrel):
Viennoiserie zoet:
Tourné Framboise met frambozenvulling.
Amaretto tiramisu met speculaasbodem
Kerstslof: Cremeaux met frambozen en merengue voor ca. 5 pers.
Viennoiserie hartig:
Quiche pulled chicken met prei, ui, paprika en kaas.
Overig (ontbijt / brunch / lunch / koffie)
Chocoladebrioche – met Belgische chocoladedruppels
Suikerbrood – met suikernibs en een vleugje kaneel
Macarons per 6 (6 verschillende smaken)
Roomboter amandelstaaf
Roomboter amandelkerstkrans met amandelschaafsel en poedersuiker
Tulband Cake met abrikoos en amarenenkersen
Dikke Dries, de broodtaart van december met Stollendeeg, Speculaas en Spijs
Pakketten:
Ontbijtpakket ca. 4/6 pers.
- 4 vloerkadetten
- 4 Frans krokant (2 wit en 2 bruin)
- 2 Roomboter croissants
- 2 brioche kerstboompjes met suikernibs en abrikozen
- Weihnachtsstol 600 gr. met amandelspijs, noten, krenten en rozijnen
- 4 ministolletjes met amandelspijs, krenten en rozijnen
- 1 suikerbrood met suikernibs en kaneel
- 1 Rhoonse Bonk op basis van spelt en karnemelk met noten en vruchten
Ontbijtpakket Luxe ca. 4/6 pers.
- 4 vloerkadetten
- 4 Frans krokant (2 wit en 2 bruin)
- 2 Roomboter croissants
- 2 Pain au chocolat (chocoladecroissant)
- 2 brioche kerstboompjes met suikernibs en abrikozen
- Weihnachtsstol luxe 700 gr. met extra amandelspijs, noten, amarenenkersen,
krenten en rozijnen
- 2 kruidbroodjes met rommelkruid, sukade, krenten en rozijnen
- 4 ministolletjes met amandelspijs, krenten en rozijnen
- 1 suikerbrood met suikernibs en kaneel
- 1 chocoladebrioche met Belgische chocoladedruppels
- 1 Rhoonse Bonk op basis van spelt en karnemelk met noten en vruchten
Borreltas
- Honing Notenbrood
- Pain Méditeréen (luxe desem gevuld met chorizo, schapenkaas, olijven)
- Ciabatta
Cadeaubon (alleen mogelijk v.a. € 10,- ) a.u.b. zelf bedrag invullen t.w.v. 🡪
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