
BAKKERIJ MAISON LAMBI                       Bestellijst Brood en Banket kerst 2018
Meerlo: 0478 691 392   Venlo: 077 851 31 65
Uiterlijk inleveren op zaterdag 22 December!!!, BVD!!! 
Wij zijn maandag 24 December van 8.30 uur tot 16 uur geopend voor al uw bestellingen
Donderdag 27-12 gesloten in Meerlo&Venlo
Vanaf vrijdag 28-12 zijn we weer geopend in Venlo & Meerlo en kunnen de 
oliebollen,appel beignets,kwarkini's etc. weer besteld en geproefd worden!!!!!!!

Kerst specialiteiten eenheid prijs aantal
Kerststol appel Amarena half
Kerststol appel Amarena heel

1 st.
1 st.

€6,25
€11,50

Amandel Kerststol half
Amandel Kerststol heel

1 st.
1 st.

€6,25
€11,50

Kerststol zonder amandelspijs half
Kerststol zonder amandelspijs heel

1 st.
1 st.

€5,95
€10,95

Dessert taartjes (alles afgewerkt in kerst stijl) 
Hazelnoot praline mousse, chocolade mousse,             
Champagne,yoghurt amarena,karamel passie

6-8 st. € 12,95

Knapkoeken ster 6 st. € 2,95
Kerstkransjes amandel koekjes 7 st. € 3,95
Roomboter amandelstaaf met kerst decoratie 1 st. € 6,95
Roomboter amandelkrans groot met kerst decoratie 1 st. € 11,95
Chocolade kerstkransjes wit/puur/melk/karamel per 100 gram € 3,25
Schuimkransjes 8 st. € 3,50
Chocolade karamel kerst krans per 100 gram € 4,25
Pasteitje 4 st. 4 st. € 3,95
Hartige roomboter korst stengels voor bij de soep 8 st. € 3,95

Worstenbroodjes 5 st. € 7,95
Saucijzenbroodjes 1 st. € 1,90
Broodkrans (verschillende desem broodjes) 1 st. € 2,95
Zachte broodjes rond of punt 10 st. € 4,10
Zachte tarwe bollen 6 st. € 2,95
Rozijnenbollen 6 st. € 3,60
Brioche broodjes 6 st. € 3,60
Suikerbrood 1 st. € 2,30
Rozijnenbrood 1 st. € 4,25
Stokbrood (wit/tarwe/toscaans/wit met pesto) 1 st. vanaf € 2,25

Complete bestellijsten zijn te downloaden op onze site en verkrijgbaar in onze winkels.   Z.O.Z.     

Wij wensen u geweldige mooie dagen en een gelukkig & gezond nieuw jaar! Team Maison Lambi



Limburgse vlaaien

Boterkruimel 10 st € 11,25

Abrikozen/kersen/appel/kruisbes/pruimen 10 st € 10,95

Kruisbessen schuim 10 st € 13,95 

Kersen/appel amandel Krokant (Wim/Jet) 10 st € 12,25

Linzenvlaaien  Abrikozen/Kersen/Appel 10 st € 11,50

Luxe vlaaien

Hazelnoot karamel groot 12 st € 17,95

Kersen merengue groot 12 st € 17,95

Frambozen merengue groot 12 st € 18,95

Appel citroen victoria groot 12 st € 17,95 

Mango/passie de luxe met vers fruit groot 12 st € 19,95

Abrikozen de luxe groot 12 st € 17,95 

Peren/kaneel  brownie de luxe groot 12 st € 17,95 

Rijstevlaai slagroom groot 12 st € 17,25

Luxe gemengde verse vruchten vlaai  groot 12 st € 19,95

Bosvruchten de luxe  groot 12 st € 17,95 

Kersen verkeerd groot 12 st € 17,95

Kersen fleurtjes of Appel fleurtjes 6 st € 8,95
Luxe appeltaart 10 st € 16,95
Luxe taarten die niet op de 1e pagina staan

Hazelnoot progres karamel slagroomtaart klein 6-8 st € 12,95

Hazelnoot progres karamel slagroomtaart groot 12-14 st € 23,50
Christoffel progres chocolade slagroom taartje 
klein

6-8 st
€ 12,95

Christoffel progres chocolade slagroom taart 
groot

12-14 st
€ 23,50

Slagroom progres taartje klein 6-8 st € 12,95

Slagroom progres taart groot 12-14 st € 23,50

Hazelnoot crème progres taartje klein 6-8 st € 12,95

Hazelnoot crème progres taart groot 12-14 st € 23,50

Mokka crème progres  taartje klein 6-8 st € 12,95

Mokka crème progres taart groot 12-14 st € 23,50
Biscuit slagroomtaart klein 10 st € 15

Biscuit slagroomtaart groot 15 st € 22,50
Bienestich klein 10 st € 15

Bienestich groot 15 st € 22,50






