Daan
Bakkerij
Prijslijst Gebak
Op bestelling verkrijgbaar, 4 dagen van te voren.
Afmeting

Aantal pers.

Prijs

Appeltaarten
Boerenappeltaart, ø 27 cm
Appelcaketaart, ø 27 cm

12
12

€ 15,00
€ 15,00

Slagroomtaarten
23 x 19 cm
24 x 22 cm
26 x 26 cm

12
16
20

€ 18,10
€ 21,90
€ 28,00

Vruchten- en mokkataarten
23 x 19 cm
24 x 22 cm
26 x 26 cm

12
16
20

€ 21,90
€ 28,00
€ 34,85

Chipolata taarten, afwerking met roze of gele marsepein
23 x 19 cm
12
€ 23,85
24 x 22 cm
16
€ 31,40
26 x 26 cm
20
€ 38,25
Halfom combinatie vruchten / slagroom / mokka.
Per taart 2 variaties mogelijk.
23 x 19 cm
12
€ 21,90
24 x 22 cm
16
€ 28,00
26 x 26 cm
20
€ 34,85

Wilt u een bestelling doorgeven?
Dit kan met het bijgevoegde bestelformulier. Heeft u
die niet? U kunt dit ophalen bij de locatie of opvragen
via de e-mail: bakkerij@abrona.nl. U kunt uw bestelling
ook telefonisch doorgeven: 030 - 666 88 67.

‘Het is leuk
werken in de
bakkerij, naast het
maken van verschillende
broden en banket, leer ik
hier ook zelfstandig werken
en samenwerken met mijn
collega’s.’

BraZZerie & Bakkerij Abrona is een horecagelegenheid
in Vleuten-De Meern die bekend staat als bijzonder.
Dat is niet zomaar! Hier werken medewerkers met een
verstandelijke beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we met elkaar, voor elkaar.

Openingstijden BraZZerie & Bakkerij Abrona
BraZZerie Abrona*
Maandag t/m zaterdag:
11.00 - 22.00 uur
De keuken is geopend van: 11.30 - 21.00 uur
Bakkerij Abrona*
Maandag t/m zaterdag:
11.00 - 20.00 uur
* Gesloten op zon -en feestdagen.
BraZZerie & Bakkerij Abrona
Haarlerberg 56C
3453 RG | De Meern
T 030 - 666 88 67
bakkerij@abrona.nl
brazzerieabrona.nl

Brood, koekjes
en gebak
Met liefde gemaakt

Ambachtelijk brood
(op bestelling verkrijgbaar)
2 dagen van te voren. Vanaf 12.00 uur.
Gesneden of ongesneden.
Boeren wit brood
Boeren wit brood
Boeren mais brood
Boeren mais brood
Boeren volkoren brood
Boeren volkoren brood
BraZZbrood (licht meergranen)
BraZZbrood (licht meergranen)
Boeren waldkorn
Boeren waldkorn		

800 gram
400 gram
800 gram
400 gram
800 gram
400 gram
800 gram
400 gram
800 gram
400 gram

Alle bovenstaande broden van 800 gram
Alle bovenstaande broden van 400 gram

€ 2,98
€ 1,49

Om thuis af te bakken (diepvries producten)

Koekjes (dagelijks verkrijgbaar)

Taart van de maand

Diverse soorten roomboter koekjes.

Taart of vlaai van de maand à € 9,95 (4/6 pers).
Alleen te bestellen in de aangegeven maand.

Roomboter zoete koekjes, zakje
150 gram
Roomboter zoute koekjes, bakje
150 gram
Mini muffins gedecoreerd
5 stuks
Roomboter cake		
Roomboter koek		
Roomboter koek met hazelnoten		
Gevulde koeken
2 stuks

€
€
€
€
€
€
€

2,85
2,85
1,75
4,60
2,90
3,42
2,30

€
€
€
€

1,70
0,85
1,70
0,85

Op bestelling verkrijgbaar
2 dagen van te voren.
Saucijzenbroodje
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje
Kaasbroodje

heel
half
heel
half

Maand

Taart of vlaai

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Wiener appelstrudeltaart
Tiramisu bavarois vlaai
Chipolatataart
Christoffel vlaai
Verse aardbeientaart
Bourgondische appelvlaai
Charlotte kersentaart
Bosvruchten kwarkvlaai
Hazelnootvlaai
Chocolade taart
Gevulde speculaas taart
Red Velvet taart

De Abrona “Brood en lekkers tas”
Elke woensdag en zaterdag af te halen na 12.00 uur.

Ontdooid 8 minuten afbakken op 190 oC.
Witbol (zak 5 stuks) 120 gram
Maispunt (zak 5 stuks)
Waldkornbol (zak 5 stuks)
Waldkorn Bloembrood (zak 2 stuks)

120 gram
120 gram
280 gram

Alle bovenstaande broden

€ 2,98

De met lekkers gevulde tas à € 10,- bevat:
½ boeren rozijnenbrood gesneden		
½ BraZZbrood gesneden					
4 zachte witte bollen					
5 mini muffins						
4 plakken roomboter cake					
½ tray Abrona koekjes				
½ tray zoute korstdeeg koekjes			
1 uniek Abrona koekjes blik

