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Sinterklaas & Kerst
zakenrelaties & medewerkers



€ 13,71  ex. btw

Een luxe en goed gevuld kadopakket met 5 verschillende typische sinter-
klaas lekkernijen. Deze kwalitietsproducten worden samen verpakt in een 
doos met een door ons zelf ontworpen dessin, uniek dus. Leuk voor je 
medewerkers of zakelijke relaties.

* Mini Amandelstaaf
Kwaliteitsvolle amandelspijs omhuld in bladerdeeg, bereid met roomboter.
* 125 gram Kruidnootjes
Kleine krokante kruidnootjes, de lekkerste die er zijn.
* 2 mini Speculaas gevulde koeken
Onze topper, de gevulde koek maar dan van speculaas deeg.
* 2 Speculaas harten
Heerlijk krokante speculaas koeken in de vorm van een hart.
* 100 gram Chocolade stoombootjes
Chocolade stoombootjes in melk, witte en pure chocolade.

SINTERKLAAS

Kadopakketje



Aardigheidje

Roomboter 
Amandelletter

Een leuk cadeautje om te krijgen en niet 
duur om te geven. Er zitten vier verschillen-
de kwaliteitsproducten in dit aardigheidje. 
Gezamenlijk verpakt in een feestelijk tasje. 
Geschikt voor je medewerkers of bijvoor-
beeld je klanten.

Inhoud:
* stukje speculaas staaf
* 75 gram kruidnootjes
* 50 gram chocolade
*  5 speculaasjes met amandelschaafsel

Onze letters zijn van hoge kwaliteit. Ze worden 
ambachtelijk gemaakt en bereid met  roomboter 
en pure amandelspijs. De Amandeletters zijn 
verkrijgbaar in 2 maten. 
Wij maken normaal gesproken de letter 'S' van 
Sinterklaas, andere letters zijn mogelijk in 
overleg. Neem contact met ons op, of vul je wens 
in op het bestelformulier bij 'opmerkingen'.

vanaf € 10,29  ex. btw

€ 9,05  ex. btw

SINTERKLAAS



Kerstpakketje

€ 22,00  ex. btw

KERST
Ons Kerstpakketje bestaat uit 5 heerlijke ambachtelij-
ke producten en kost slechts € 22,-. De producten 
worden gezamelijk verpakt in een mooie kerstdoos.

Roomboter Victoria staaf
Ambachtelijk bereid met roomboter en pure amandelspijs.
Mix Kerstkransjes
Een mix van 3 soorten kerstkransjes; koekjes met aman-
delschaafsel, suiker en witte chocolade (18 st.).
Schuimkransjes 
Heerlijk zoet en smelt op de tong (6 st.).
Kerststol Traditioneel 
Een ambachtelijk bereid kerstbrood (450 gr).
Kaasvlinders
Een zakje met heerlijke zoute bladerdeeg koekjes met kaas 
(8 st.).

ZELF SAMENSTELLEN
Het is ook mogelijk om een eigen kerstpakket samen te stellen, of om het 
pakket zoals hierboven aan te passen. Neem in dat geval contact met ons op 
via annoeska@bakkerdekruijf.nl.

ANDERE PRODUCTEN AAN JE  KERSTPAKKET TOEVOEGEN
Wil je producten van een andere leverancier toevoegen aan je kerstpakket? 
Dat kan! Wij rekenen € 0,50 per product dat wij meeverpakken in het kerst-
pakket. Deze producten dien je zelf aan te leveren. De inhoud van het pakket 
moet minimaal uit 50% (aantal stuks) Bakker de Kruijf-producten bestaan.



Typisch voor kerst is het kerstbrood. Deze 
mag dan ook niet ontbreken met de 
feestdagen. Wij maken 2 soorten kerst-
broden: Wonderlijk en Traditioneel.

De Kerststol Wonderlijk 
Deze wordt ambachtelijk gemaakt en 
bereid met echte roomboter en 100% pure 
amandelspijs. Daarnaast is de stol gevuld 
met rozijnen, krenten, drie verschillende 
soorten noten en lekkere suiker-nibs. De bakker voegt nog wat lekkere 
(geheime) smaakmakers toe, wat dit kerstbrood extra speciaal maakt. 

Onze Kerststol Traditioneel is uiteraard ook van zeer hoge kwaliteit. 
Ook deze wordt met de hand gemaakt. We gebruiken echte roomboter en 
100% pure amandelspijs. Deze stol bevat geen noten.  

Beide broden bieden wij aan in twee maten: 
Groot, 900 gram en klein, 450 gram.
Alle stollen worden standaard verpakt in plastic zak én geschenkdoos.

Een heerlijke smeuïge cake, 
overgoten met fondant. Hier-
door is de cake nog lekkerder en 
ziet er prachtig uit. De tulband 
wordt versierd met kerstdecoratie en is feestelijk verpakt. De 
Tulband De Luxe is één van onze meest favoriete producten in 
ons kerst assortiment. 

Kerstbrood

Cake 
Tulband

vanaf € 5,39  ex. btw

€ 7,73  ex. btw

Ons Kerstpakketje bestaat uit 5 heerlijke ambachtelij-
ke producten en kost slechts € 22,-. De producten 
worden gezamelijk verpakt in een mooie kerstdoos.

Roomboter Victoria staaf
Ambachtelijk bereid met roomboter en pure amandelspijs.
Mix Kerstkransjes
Een mix van 3 soorten kerstkransjes; koekjes met aman-
delschaafsel, suiker en witte chocolade (18 st.).
Schuimkransjes 
Heerlijk zoet en smelt op de tong (6 st.).
Kerststol Traditioneel 
Een ambachtelijk bereid kerstbrood (450 gr).
Kaasvlinders
Een zakje met heerlijke zoute bladerdeeg koekjes met kaas 
(8 st.).



Bestellen
Je kunt je bestelling plaatsen door 
het bestelformulier in te vullen en te 
mailen naar annoeska@bakkerde-
kruijf.nl. Afgeven in onze winkel kan 
ook. Wij beschikken ook over een 
digitaal invulbaar formulier: bakker-
dekruijf.nl/eindejaarsgeschenken

Uiterlijke besteldatum
De bestelling dient minimaal 10 
werkdagen voor de leverdatum 
binnen te zijn.

Korting
Het factuur bedrag ex. btw bepaalt 
hoeveel korting je ontvangt. 
€ 150 - € 299,99 = 10% korting
€ 300 en hoger    = 15% korting
Deze korting geldt bij een bestelling 
met één bezorgadres en één bestel-
datum.

Bestelling aangekomen?
Wij sturen altijd een bevestiging per 
e-mail zodra wij het bestelformulier 
ontvangen hebben. Na deze bevesti-
ging is je bestelling definitief.

Factuur
De factuur ontvang je achteraf per 
e-mail,  zowel bij bezorgen als bij 
afhalen.

Bezorgen
Wij bezorgen vanaf € 50,- gratis in 
gemeente Nieuwkoop en gemeente 
De Ronde Venen. Bezorgen in 
andere plaatsen kan in overleg, tegen 
vergoeding.

Vragen?
Neem contact op: 
annoeska@bakkerdekruijf.nl

Bestel Informatie

Mijdrecht, De Passage 20, 0297 256751
Nieuwkoop, Kennedyplein 3, 0172 574444
Nieuwkoop, Reghthuysplein 9, 0172 820009
Nieuwveen, Dorpsstraat 3, 0172 537200
Noorden, Simon van Capelweg 151, 0172 408163
Ter Aar, Lindenplein 3, 0172 600282
Vinkeveen, Plevierenlaan 29, 0297 263984
Wilnis, Molmlaan 8, 0297 256750
Zevenhoven, Albrechtshof 4, 0172 539636


