Bakkerij Franssen Epen

Product

Aantal

Product

Broodjes

Broden

Hard wit broodje
Desem wit broodje
Kaiser broodje
Bruin hard broodje
Vloer broodje
Waldkorn carré
Multigranen (bruin)
Roomboter croissant
Zachte puntjes per 10
Zachte bruine broodjes per 10
Zachte maïs broodjes per 10
Zachte waldkorn broodjes per 10
Pain de Campagne tomaat per 5

Landbrood bruin
Landbrood wit
Typisch Jos brood
Prohart
Vezel
Vikorn
Vitasol
Panda
Vema met walnoten
Meergranen licht
Waldkorn bus
Waldkorn vloer
Limburgs rogge brood lang

Zakje gemengde dinerbroodjes per 10

Limburgs roggebrood rond

Rozijnenbollen per 4
Wit stokbrood 420 gram
Bruin stokbrood

Tarwe brood
Wit brood
Luxe noten (donker roggebrood met

BBQ brood tomaat
BBQ brood maïs
BBQ brood pesto

Zoetwaren

(Met zongedroogde tomaatjes & olijfolie)

(1200 gram)
(800 gram)

olijfolie, zeezout, honing, walnoten,
hazelnoten, rozijnen en zonnepitten)

Redon cake
Lange cake naturel
Lange cake fruitvulling
Fries suikerbrood
Rozijnen brood

Aantal

Vlaaien

Middel aantal

Aardbeien
Aardbeien speciaal*
Abrikozen
Abrikozen speciaal*
Advocaat bavaroise
Appel toeslag
Appel linze
Abrikozen linze
Bosbessenvlaai
Kersen
Kersen speciaal*
Kersen linze
Kruisbessen
Kruisbessen speciaal*
Rijst
Rijst met slagroom en chocolade vlokken
Remigius (rijst met kersen, slagroom,
schuimpjes en cacao poeder)
Verse pruimenvlaai (seizoen)
Victoria vlaai (vlaaibodem, gele room met
appel, ananas, rozijnen, citroen, slagroom,
amandelschaafsel)

Groot aantal

X
X

X

* Speciaal vlaaien zijn als volgt opgebouwd: vlaaibodem, laagje gele room, smaak naar
keuze (aardbei, abrikoos, kersen of kruisbessen), laagje slagroom en hazelnootprogress

Voor taarten en andere speciale wensen, gelieve contact op te nemen met ons.
Telefonisch zijn uw wensen duidelijker bespreekbaar. Wij denken altijd met u mee!
U kunt de bestellijst invullen en e-mailen naar: bakkerij-franssen@zonnet.nl
Faxen naar: 043-4553810
Of u belt uw bestelling door op 043-4551522
Gelieve minimaal één dag op voorhand vóór 12.00 uur door te geven aan ons.

Bakkerij Franssen
Jos & Miranda Hoogervorst-Franssen
Wilhelminastraat 63
6285AT Epen
T: 043-4551522
F: 043-4553810
Bakkerij-franssen@zonnet.nl
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