Oud & Nieuw bestellijst 2020

Oud & nieuw bestellijst 2020

Naam

                      Tel.

Kruis hieronder aan in welke winkel je de bestelling op komt halen en lever
daar ook de bestellijst in! Mailen kan ook zie achterzijde van deze bestellijst.
Arnhem:

O

Steenstraat

O

Gr. Lodewijkstraat, of

O

Hoofdstraat in De Steeg

Vanwege jouw en onze veiligheid en om de wachttijd in de winkel zo kort mogelijk te
laten zijn, hanteren we tijdsblokken waarin je jouw bestelling af kunt halen. We vragen je
op tijd en alleen naar de winkel te komen.Voor Oud en Nieuw bakken we voornamelijk
op bestelling. Om ook zeker te zijn van je dagelijks brood vragen we je ook deze broodsoorten te bestellen.
Voorkeurstijdsblok*

O 08.00 - 09.00 O 09.00 - 10.00 O 10.00 - 11.00 O 11.00 - 12.00
O 12.00 - 13.00 O 13.00 - 14.00 O 14.00 - 15.00 O 15.00 - 16.00
O 16.00 - 17.00 (dit tijdsblok geldt alleen voor onze winkel in de Steenstraat)
* Bestel op tijd zodat je voorkeurstijdstip nog beschikbaar is. Wij hebben geen pick-up point in
onze winkels.

Appelbeignets en oliebollen 		 Prijs		 Aantal
Oliebollen (met rozijnen, krenten en stukjes appel) per stuk		
Oliebollen (met rozijnen, krenten en stukjes appel) per 10 		

1,00 				
9,00 				

Oliebollen (zonder rozijnen en krenten) per stuk		
Oliebollen (zonder rozijnen en krenten) per 10		

0,90 				
8,00 				

Spelt oliebollen (met rozijnen, krenten en stukjes appel) per stuk 		
Spelt oliebollen (met rozijnen, krenten en stukjes appel) per 10 		

1,00 				
9,00 				

Appelbeignets per stuk		 1,80 				
Appelbeignets per 10
16,50				
Appelflappen per stuk
		 1,80				

Hartig en zoet 		 Prijs		 Aantal
Halve saucijs		

0,90 				

Saucijzenbroodje per stuk		
Zachte cantuccini (Italiaanse koekjes uit eigen bakkerij) 100 gram

1,80 				
2,95

Harde cantuccini 100 gram		
Panettone tulband		

2,50
8,25

Cannoli (assorti 6 stuks, glutenvrij) pistache, aardbei, tiramisu,
hazelnoot, limoncello, chantilly		


7,95



Let op! Zie ook achterzijde

Oud & Nieuw bestellijst 2020
Oud & nieuw bestellijst 2020

Extra lekker brood voor Oud & Nieuw

Prijs Aantal

Stokbrood Frans wit (desem)
Stokbrood bruin
Kaas/uien stokbrood

1,55 			
1,55 		
3,90			

Pane tomaat/olijf (pizza stokbrood)
Pane naturel

4,50			
2,10 			

Pane met provençaalse kruiden en zeezout
4 Pavé broodjes gesorteerd (om thuis af te bakken)

2,10			
2,60 			

10 Mini bolletjes (om thuis af te bakken)
Rozijnen walnoten desem bol

2,95 			
4,10 		

Breekbrood (met pesto en kruiden)
Tafelbol desem, vijgen/walnoot 200 gram
Tafelbol desem, zongedroogde tomaat/olijf 200 gram

3,75 			
2,75
2,75

Tafelbol desem, kerrie/rozijn 200 gram

2,25

Dagelijks brood
			









Deze bestellijst kun je inleveren tot maandag 28 december 16.00 uur.
Mailen kan ook tot dit tijdstip mail naar: winkel@bakkerijtomvanotterloo.nl
Vergeet dan niet ook je telefoonnummer te vermelden omdat het tijdstip van afhalen
kan verschillen van je voorkeursopgave. Indien deze afwijkt nemen we contact met je
op. Bij een bestelling per e-mail ontvang je altijd een bevestiging.

Onze winkels sluiten 31 december om 16.00 uur
behalve de winkel in de Steenstraat, die sluit om 17.00 uur
Vrijdag 1 en zaterdag 2 januari zijn onze winkels gesloten.

We wensen iedereen een gezond 2021

