
                    Prijslijst BAKKERJ VAN BRUG per 01-09-2021 

Brood 800 gram 400 gram banket    prijs per stuk    luxe vlaaien prijs
Tarwebrood €.2,35 €.1,35 gebakjes €.1,95    
Tarvo mout €.2,55 €.1,40 chocolade bollen €.1,95   perenadvocaatbav. €.15,00
Tarvo volkoren €.2,55 €.1,40 diverse mini gebakjes € 1,40   aardbeibavaroise €.15,00 
Grof volkoren €.2,55 €.1,40 vruchtengebakjes €.1,95   bosvruchtbavaroise €.15,00        
Stoer volkoren €.2,85 €.1,55 tompoucen €.1,85    appelcitroenbavaroise€.15,00     
Casinotarwe €.2,45 €.1,40 appelpunten €.1,95    abrikoosmangobav. €.18,50
Vloertarwe €.2,50 €.1,40 bavaroisepunt €.2,25    frambozenbavaroise €.15,00
Gelders tarwe €.2,55 €.1,40 kinder soesjes €.1,25    room caramelbav. €.18,50   
Bikkel €.2,85 €.1,55             eenhapssoesjes €.0,45                                                 
Tijgertarwe €.2,50 €.1,40 petit fours €.1,60     cappucchinobav. €.15,00        
Waldcorn €.2,85 €.1,55 puddingbroodje €.1,50     cristoffelbavaroise €.15,00           
Vikorn €.2,85 €.1,55 appeltaartje €.1,60     zwitserse roomvlaai €.15,00
Zonnepitbrood €.2,85 €.1,55 koffiebroodje €.1,60     passoabavaroise €.15,00             
6granenbrood €.2,85 €.1,55 appelflappen €.1,50    open kersenvlaai €.15,00   
Balansbrood €.2,85 €.1,55 pruimentessen €.1,60     open abrikozenvlaai €.15,00  
Maisbrood €.2,85 €.1,55 muffins €.1,35        
Puur spelt €.2,25 worstenbroodje €.1,50         

Panda dub.don. €.2,85  €.1,55 6 voor €.8,50      vaste weekreclame’s
zuiderlicht €.2,85 €.1,55 saucijzen €.1,50  
Landbrood €.3,00 €.1,95 6 voor €.8,50  Maandag;meergranenbrood
waldcorn Desem €.3,00 €.2,20 volkoren croiss. €.1,35   van €2,85 voor maar €2,60.
Breekbrood €.5,00 €.2,50 choc.croissant €.1,50   Dinsdag;wit of tarwe brood
Zeebonk €.1,90 hamkaascroissant €.1,50   3 stuks voor maar €6,50.
Andesbrood €.2,85 €.1,55 frikandellenbroodje €.1,90   Woensdag;krentenbollen
Ruwe Bolster €.2,85 €.1,55 kroketbroodje €.1,90   6 halen 4 betalen.
Opa Tinus €.2,85 €.1,55 hot dogs €.2,00   Donderdag;zachte broodjes
Witbrood €.2,35 €.1,35 pizza’s €.2,10   10 stuks voor maar €3,50
Casinowit €.2,45 €.1,40 satebroodje €.1,90   Vrijdag;croissants
Vloerwit €.2,50 €.1,40 kaasbroodje €.1,90   van €1,25 voor maar €1,10
Tijgerwit €.2,50 €.1,40 gevulde koeken €.1,35   Zaterdag; appelflappen
Knipwit €.2,40 €.1,40 eierkoeken €.0,65   van €1,50 voor maar €1,25
Pompoenpitbr. €.2,85 €.1,55 cocosmacroon €.0,95
Fransbrood €.2,50 plaatcake €.1,50
Croybrood €.2,85 €.1,55 apfelstrudel €.2,10
Speltkoren €.3,00 rasterstervlaai €.14,00 half €.7,50
Boerenrozijnen €.4,25 €.2,50 bavaroisevlaai €.15,00 half €.8,00
Pakje rozijnenbrood €.1,50 aardbeienvlaai(vers) €.18,00
Karnemelkbrood €.3,25 €.2,00 vlaai met slagroom €.17,50
Roggebrood €.1,50 bav.met slagroom €.18,50
Shape(koolhydraatarm) €.2,75 rijstenvlaai €.15,00 met slagroom € 18,50  half €.8,00
Stokbrood ( wit of bruin ) €.2,00 skivlaai €.20,00
Frans stokbrood €.2,10 appeltaart €.16,00 half €.8,50
Speltbrood €.3,35 €.1,80 slagroomtaart(10) €.17,00
Bucheron / Pain de Bois €.2,75 slagroomtaart(12) €.20,00
Briochebloem (7) €.2,75 slagroomtaart(14) €.23,00
Kwarkbol €.3,25 slagroomtaart(16) €.26,00
lentebol €.3,25 slagroomtaart(24) €.37,50
Kandybrood €.3,25 print €.3,00 €.4,00 €.6,00
Notenmikske €.2,00 bruidstaart 3 hoog €.150
Ciabatta groot €.1,95   klein €.1,00 bruidstaart 4 hoog €.185,00
Aarlese verwenbol €.3,75 bruidstaart 5 hoog €.200,00
Broodjes zacht €.0,42 bruidstaart 2 hoog €. 90,00
Broodjes lux €.0,45 schuimtaart klein €.10,00
Krentenbollen €.0,55 schuimtaart groot €.19,00
Harde broodjes €.0,55 schwarzwalder €.21,00
Beschuitbollen €.0,60 speculaas €.3,50
Mueslibroodjes €.0,60 appelnotentaart €.18,00 klein  €.10,00
Koek €.2,95 chipolatataart €.22,50
Croissants €.1,25
Italiaanse Bollen €.0,65
Vgb stokjes 2 stuks €.2,40
Waldcornstokbrood €.2,10
Desemstokjes wit of meergranen €.1,75

Bakkerij Van Brug  Telefoon 0492-385957
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