
December
Lekkernijen

 Heerlijke
Feestdagen

MET DE LEKKERSTE  

SPECIALITEITEN VAN  

UW WARME BAKKER!



In deze feestdagenflyer staan de beste en lekkerste decemberspecialiteiten  
die u kunt bestellen. 

Via de bestelsite
Natuurlijk kunt u de feestlekkernijen bestellen via de bestelportal van Top Bakkers. 
Bestellingen dienen vòòr 15:00 uur geplaatst te worden voor uitlevering de volgende 
leverdag. Grote aantallen s.v.p. van tevoren afstemmen met uw leverende bakker.

Bestellen per e-mail
U kunt ook een e-mailbericht naar uw leverende bakker sturen met als onderwerp 
‘bestelling feestdagen + uw Top Bakkers klantnummer’. In uw e-mail vermeldt u uw 
naam, bedrijfsnaam, afleverdatum en natuurlijk uw bestelling.

Telefonisch
Bijzondere bestellingen kunt u telefonisch met uw leverende bakker afstemmen.  
De contactgegevens van uw bakker vindt u op uw bestelportal. 

GRAAG WENSEN WIJ U MEDE NAMENS UW LEVERENDE  
BAKKER NU ALVAST EEN HEERLIJKE DECEMBERMAAND  
EN GOEDE JAARWISSELING TOE!

De feestdagen
ZE STAAN WEER VOOR DE DEUR!



Sinterklaas
WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS...

Roomboter amandelletter
Deze amandelletter is bereid met roomboter en 100% zuivere amandelspijs. 
Verpakt in een feestelijke geschenkdoos. In verschillende letters verkrijgbaar.

in diverse 
gewichten 
verkrijgbaar

Roomboter speculaasjes 
amandelschaafsel
Speculaaskoekjes met amandelschaafsel.

per 
250 g
verpakt

Roomboter gevuld speculaas
Zachte roomboterkoek met speculaaskruiden en gevuld met zuivere amandelspijs. 250 g

Roomboter amandelstaaf
Deze amandelstaaf is bereid met roomboter en 100% zuivere amandelspijs.  
Ook verkrijgbaar in luxe sintverpakking. Leuk als relatiegeschenk! 250 g

Roomboter speculaasjes
Oerhollandse speculaaskoekjes.

per 
250 g
verpakt

Kruidnoten
De echte ambachtelijke kruidnoten.

in diverse 
gewichten 
verkrijgbaar

Stukje roomboter amandelstaaf
Per persoon gesneden stukjes amandelstaaf. 7 cm

Gebak de luxe Sinterklaas
Luxe gesorteerd gebak met sinterklaasdecoratie.

Ambachtelijke petitfour met sinterklaasdecoratie.

Petitfour Sinterklaas

Bent u benieuwd naar het gehele feestdagenassortiment van uw warme bakker?
Neemt u dan gerust een kijkje op uw bestelomgeving van Top Bakkers of vraag bij de bakker naar de mogelijkheden. 

Kerstdagen
ALLEEN HET BESTE VOOR DE

Bent u benieuwd naar meer kerstlekkernijen van uw bakker?  

Neemt u gerust hiervoor contact op met uw leverende bakker. Hij informeert u graag!



Sinterklaas
WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS...

Roomboter kerstkrans 

Roomboter kerststol

Heerlijke amandelkrans bereid met roomboter en 100% zuivere amandelspijs.  
De kerstkrans wordt geleverd in een mooie kerstdoos. Mooi kerstgeschenk!

Luxe kerststol bereid met roomboter en 100% zuivere amandelspijs. Ook leuk  
als relatiegeschenk in mooie kerstdoos. Verkrijgbaar in diverse soorten.

500 g

in diverse 
gewichten 
verkrijgbaar

Mini kerststolletje
Luxe gevulde mini kerststol per stuk verpakt.

Roomboter kerststaaf 
Luxe staaf van roomboterbladerdeeg en gevuld met 100% zuivere amandelspijs. 
Ook verkrijgbaar in luxe kerstverpakking. Leuk als relatiegeschenk! 250 g

Roomboter kerstkransjes 
Feestelijke kerstkoekjes gemaakt met roomboter.

per 
250 g
verpakt

Heerlijke petitfour met kerstdecoratie.

Kerstpetitfour

Kerstgebak de luxe
Luxe gesorteerd gebak met kerstdecoratie.

Bent u benieuwd naar het gehele feestdagenassortiment van uw warme bakker?
Neemt u dan gerust een kijkje op uw bestelomgeving van Top Bakkers of vraag bij de bakker naar de mogelijkheden. 

Kerstdagen
ALLEEN HET BESTE VOOR DE

Bent u benieuwd naar meer kerstlekkernijen van uw bakker?  

Neemt u gerust hiervoor contact op met uw leverende bakker. Hij informeert u graag!

* Elke Top Bakker geeft 
z’n eigen signatuur aan de 

lekkerste decemberlekkernijen! 
Producten kunnen dan ook 

verschillen ten opzichte van 
de getoonde afbeelding.



Kerstdagen
ALLEEN HET BESTE VOOR DE

Appelbeignets

Oliebollen naturel

Oud & Nieuw
KNALLEND HET JAAR UIT

Lekkere ambachtelijke appelbeignets met een frisse 
schijf appel en een toefje kaneel-amandelspijs verpakt in 
bladerdeeg. En na het bakken bestrooid met kaneelsuiker.

Ongevulde oliebollen van de ambachtelijke bakker  
voor degenen die niet van krenten en rozijnen houden.

Per 4 stuks 
bestellen

Grote aantallen 
prijs op aanvraag!

Per 10 stuks 
bestellen

Grote aantallen 
prijs op aanvraag!

Per 10 stuks 
bestellen

Grote aantallen 
prijs op aanvraag!

Bestellen?  

De oliebollen zijn per 10 stuks te bestellen. De appelbeignets per 4 stuks. 

Grote aantallen? Geeft u uw bestelling s.v.p. tijdig aan uw bakker door.

Oliebollen gevuld
Rijkelijk gevulde oliebollen van de ambachtelijke bakker.



VOL VERWACHTING KIJKT UW LEVERENDE  
BAKKER NAAR UW BESTELLING UIT.  

GEEFT U UW BESTELLING TIJDIG DOOR? 

U kunt te allen tijde geheel vrijblijvend een offerte aanvragen!  
Deze offerte wordt specifiek aan de hand van uw wensen opgesteld.  
Neemt u hiervoor contact op met uw bakker of de medewerkers van  

Top Bakkers via kantoor@topbakkers.nl of 055 – 599 82 22. 

Saba 10, 7332 BH Apeldoorn 
 

055 - 599 82 22  –  kantoor@topbakkers.nl 
www.topbakkers.nl


