Daan
Bakkerij

Kerstbrood, -koekjes en gebak
Kerststaaf in luxe koker
Amandel kerststaaf gedecoreerd met victoriabeslag € 5,65
Amandelkerststaaf gedecoreerd
met bigarreaux’s en kerst decoratie
€ 5,95

Kerstkrans
Amandelkerstkrans 500 gram
gedecoreerd met victoriabeslag
Amandelkerstkrans 500 gram gedecoreerd
met bigarreaux’s en kerst decoratie

€ 11,35
€ 11,95

Kerstkoekjes
Kerstkransjes 250 gram met amandelschaafsel

€ 4,05

Kerststol
Boterstol met amandelspijs, 360 gram in cellofaan
Boterstol met amandelspijs, 600 gram in cellofaan
Boterstol met amandelspijs, 960 gram in luxe doos

€ 3,30
€ 5,50
€ 8,90

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

Marsepein en cake
Amandel marsepein gesorteerd fruit of aardbeien
Zakje 10 stuks
Cake tulband gedecoreerd met kerst decoratie
Mini muffins met kerstdecoratie, pak 10 stuks

‘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.’

€ 3,98
€ 8,50
€ 3,50

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.

Wilt u een bestelling doorgeven?
Dit kan met via de e-mail: bakkerij@abrona.nl.
U kunt uw bestelling ook telefonisch
doorgeven: 030 - 666 88 67.

BraZZerie & Bakkerij Abrona
Haarlerberg 56C
3453 RG | De Meern
T 030 - 666 88 67
bakkerij@abrona.nl
brazzerieabrona.nl

Brood, koekjes
en gebak voor
de feestdagen
Met liefde gemaakt

€15,95

Speculaastaart

€15,50
Leuk!
...dat wij u onze mooie geschenken
voor de feestdagen mogen laten zien!
Alle bakkers van Abrona willen u graag vertellen dat wij heel
trots zijn op alle producten die wij met liefde maken en dat
wij voldoen aan de eisen van de hygiënecode van de brood
en banket bakkerij.
Bij Bakkerij Abrona werken mensen met een licht verstandelijke beperking in ons arbeidsproces. Naast een zinvolle
dagbesteding is uitstroom in de reguliere arbeidsmarkt een
belangrijk doel voor ons.

Met een unieke geschenkdoos van onze bakkerij
laat u aan uw personeel of relaties zien dat u als
onderneming of particulier oog heeft voor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Alle dozen worden in de ateliers van Abrona gemaakt
en zijn uniek. Geen twee zijn er hetzelfde!
Ook is het mogelijk om een keuze te maken uit ons assortiment. Wij kunnen dit op een gepaste manier verpakken.
Wij hopen dat wij uw interesse hebben gewekt en dat u uw
medewerkers of relaties ook zo’n fijn geschenk geeft deze
feestdagen.
Met een vriendelijke groet,
Ons bakkerij team

-g
 evuld met amandelspijs
Ø 26 cm
-e
 vt. met uw bedrijfslogo
in chocolade

Sintdoos

Sinterklaas specialiteiten

-g
 evuld speculaastaartje
Ø 18 cm
- amandelstaafje
- 10 st. marsepein fruit
- speculaasjes
- zakje strooigoed

Amandelstaaf of -letter
Amandelstaaf in luxe koker
Amandelletter, 500 gram

Speculaas

€15,50

Kerstdoos
- boterkoek met rozijnen
- amandelstaafje
- vruchten cake
- kerstkoekjes
- 1 0 st. marsepein
aardbeien

€8,50

€ 5,45
€ 9,95

Speculaas pensee 2 stuks, gevuld met amandelspijs
Speculaastaartje Ø 18 cm, gevuld met amandelspijs
Speculaastaart Ø 26 cm, gevuld met amandelspijs
Speculaastaart met uw bedrijfslogo in chocolade
Speculaaspop, 250 gram in doos
Speculaaspop, 250 gram in doos met amandelen
Speculaasjes, 250 gram
Speculaasjes, 250 gram met amandelschaafsel
Speculaas molens met amandelen, 5 stuks
Speculaas popje met amandelen, 5 stuks
Dik speculaasbrok met amandelen, 300 gram
Dik speculaas bloem met amandelen, 5 stuks

€ 2,25
€ 6,85
€ 15,95
€ 16,95
€ 4,25
€ 5,30
€ 3,85
€ 4,20
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,35
€ 2,50

Amandel marsepein fruit of aardbeien, zakje 10 stuks € 3,98

Cake tulband
Een prachtig gedecoreerde
roomboter cake tulband
met rozijnen verpakt
in een cello toef zak met
fleurig lint.

