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Beleef een ambachtelijk voorjaar met 
de lekkerste broden, frisse taarten 
en andere lekkernijen. Laat gasten 
en relaties extra genieten met ons 
smaakvolle voorjaarsassortiment.
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Wij hebben een lekker assortiment geselecteerd.
Onze klantenservice helpt je graag bij het maken van een 
keuze en het plaatsen van een bestelling. 
Overal vers en snel geleverd.

Alle producten kun
je bestellen via:

Of via onze klantenservice:
020 - 496 96 96
info@bakkersbrigade.nl

Bakkers Brigade  |  0504  |  Assortiment voorjaar 2023

Vier het 
voorjaar met
Bakkers Brigade



Mini paas
tulband

#4621
1 stuk 
mono verpakt 

Paas
tulband

#4622
1 stuk 
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Een prachtig gedekte 
tafel met vrolijke 
paashaasbroodjes, 
luxe paas petit fours en 
een heerlijke tulband.

Het paasassortiment is 
verkrijgbaar van 20 maart 
tot en met 9 april.

Paas
amandelstaaf

#4600
1 stuk  •  250 gram
in doos verpakt

Paasbrood met 
amandelspijs

#4608
1 stuk  •  600 gram
 

Paasbrood met 
amandelspijs

#4610
1 stuk  •  900 gram
in doos verpakt

Paasbrood met 
amandelspijs

#4611
1 stuk  •  900 gram
gesneden

Mini paasbroodje 
met amandelspijs

#4614
1 stuk  •  100 gram
mono verpakt 

Paashaasbroodje

#4616
5 stuks  •  80 gram



Suikerbrood

#1970
1 stuk  •  450 gram

Verkrijgbaar tussen 20 maart en 9 april 2023
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Pasen

Paas
soesjes

#4630
16 stuks  

Paas
amandelstaafjes

#4602
10 stuks
5 cm 

Duivenkater

#4822
1 stuk  •  600 gram

Mini bol bruin *
#3174

Paas bavaroise
taart

#4623
1 stuk
8-10 personen

Luxe paas
petit fours

#4626
10 stuks  

Paas
petit fours

#4627
10 stuks 

Paas
eclairs

#4628
10 stuks

Chocolade
paaseitjes

#4631
150 gram
melk | puur | wit

Chocolade
paaseitjes

#4634
500 gram
melk | puur | wit

Paashaas
gevulde koek

#4636
5 stuks

Mini paas
donuts

#4637
15 stuks

Mini bol wit *
#3074

Mini bol maïs *
#3068

Mini bol Koningskoren *
#3175

Mini bol brioche *
#3064

* 8 stuk  •  30 gram
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Oranje
muffins

#4653
4 stuks

Oranje
mini donuts

#4663
15 stuks

Oranje 
bavaroise taart

#4664
1 stuk
8-10 personen

Luxe oranje
petit fours

#4665
10 stuks 

Oranje 
soezen

#4666
4 stuks

Oranje
petit fours

#4667
10 stuks

Oranje
soesjes

#4669
16 stuks

Oranje
tompoucen

#4672
4 stuks

Koningsdag
Verkrijgbaar tussen 17 april en 30 april 2023

Al onze lekkernijen zijn van vorstelijke 
kwaliteit en handgemaakt door onze 
bakkers. Vers en snel geleverd door 
heel Nederland!
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