KERSTAANBIEDINGEN
Luxe weihnachtsstol

nu €10.70

overheerlijk gevuld met noten, rozijnen en spijs

10 zachte ronde broodjes nu € 3.75
Middel christoffeltaart

nu €16.95

met chocolade slagroom en schuim

Let op:
Deze lijst is uitsluitend voor bestellingen op
donderdag 24 december. Voor vlaaien,
taarten, broodjes en stokbroden.
Wij hebben dan géén brood.

Warme bakker
Curfs

Op di 22-12 hebben wij WÉL brood
Op woe 23-12 hebben wij GÉÉN brood
Op do 24-12 hebben wij GÉÉN brood
Naam: …………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………….
Postcode:………………….……………………………………
Telefoon:………………………………………………………..

Openingstijden:

Namens ons hele team
wensen wij u
prettige feestdagen en
veel gezondheid toe!

Di 22 december
Woe 23 december
Do 24 december
Vrij 25 december
Zat 26 december
Zon 27 december
Ma 28 december
Di 29 december
Woe 30 december
Do 31 december
Vrij 1 januari
Zat 2 januari

8:00 - 17:30 uur
8:00 - 14:00 uur
7:00 - 15:00 uur
GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN
8:00 - 17:30 uur
8:00 - 17:30 uur
7:00 - 15:00 uur
GESLOTEN
GESLOTEN

Bestellijst
Kerstmis 2020
Warme bakker Curfs
Dr. Ackensplein 8, Bleijerheide
6462CS Kerkrade, 045-5459393

Kerstspecialiteiten
….. Weihnachtsstol
reclame
….. Roomboter amandel staaf
….. Kerstbienestich
….. Engeltjes vlaai
….. Kerstboom cake
….. Kerstboom cake met chocolade
….. Schwarzwalder stam (groot)
….. 10 zachte broodjes rond
reclame

U kunt deze bestellijst inleveren t/m
zaterdag 19 december 2020

€ 10.70
€ 4.25
€ 13.00
€ 15.20
€ 9.90
€ 11.35
€ 17.15
€ 3.75

Taarten
….. Crème taart mocca of vanille groot
….. Crème taart mocca of vanille middel
….. Slagroom-fruit taart groot
….. Slagroom-fruit taart middel
….. Slagroom-NOOT taart groot
….. Slagroom-NOOT taart middel
….. Schwarzwalder kirsch groot
….. Schwarzwalder kirsch middel
….. Christoffel taart groot
….. Christoffel taart middel
reclame
….. Nougatine taart groot
….. Nougatine taart middel
….. Kwark bavaroise taart groot
….. Chocolade bavaroise taart groot
….. Advocaat bavaroise taart groot
….. St. Honoré groot
….. Bienestich gemengd fruit en slagroom
….. Boomstam slagroom
….. Crème schnit mocca of vanille

€ 22.55
€ 18.45
€ 22.55
€ 18.45
€ 22.55
€ 18.45
€ 22.55
€ 18.45
€ 22.55
€ 16.95
€ 22.55
€ 18.45
€ 22.55
€ 22.55
€ 22.55
€ 19.85
€ 12.50
€ 8.10
€ 8.10

Cakes
….. Radong (tulband) groot
….. Radong chocolade groot
….. Radong marmer groot

€ 9.55
€ 11.00
€ 11.00

Luxe vlaaien
….. Rijst met slagroom
….. Rijst met kersen en slagroom
….. Abrikozen rijst bavaroise
….. Vuurtoren met advocaatbav, kers en room
….. Mont blanc perzik, advocaat en slagroom
….. Advocaatvlaai met slagroom
….. Kruisbessen spec. met room en schuimpjes
….. Peach melba
….. Christoffelvlaai
….. Kruisbessen gebakken schuim
….. Koninginne vlaai
….. Appel-victoria vlaai
….. Appel-mocca vlaai
….. Biscuit luxe fruit
€ 13.40 met slagroom
….. Harde wener luxe fruit € 13.40 met slagroom
….. Bladerdeeg luxe fruit € 13.40 met slagroom
….. Gistdeeg luxe fruit
€ 13.40 met slagroom

€ 14.45
€ 15.55
€ 15.20
€ 15.20
€ 16.55
€ 14.75
€ 14.75
€ 15.20
€ 15.35
€ 14.75
€ 14.75
€ 14.75
€ 14.75
€ 17.15
€ 17.15
€ 17.15
€ 17.15

Gistdeeg vlaaien
….. Rijstevlaai
….. Abrikozen vlaai
….. Abrikozen strooisel vlaai
….. Pudding strooisel vlaai
….. Kersen vlaai
….. Kersen strooisel vlaai
….. Kruisbessen vlaai
….. Zwarte pruimen vlaai
….. Appel toeslag
….. Halfom vlaai
….. Open abrikozen vlaai
….. Open kersen vlaai
….. Open gemengd fruit vlaai

€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.75
€ 11.35
€ 11.35
€ 12.30

Meerprijs voor slagroom

€ 3.75

Al onze taarten zijn voorzien van feestelijke garnering

Linze vlaaien
….. Abrikozen linze vlaai
….. Appel linze vlaai
….. Kruisbessen linze vlaai
….. Zwarte pruimen linze vlaai
….. Kersen linze vlaai
….. Prinsessevlaai
….. Hoge appeltaart
….. Florentina

€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 10.25
€ 11.35
€ 11.20
€ 12.85

Diverse broodjes hard en zacht
….. Saucijzenbroodje
….. Pasteitje
….. Zachte broodjes rond/ lang
….. Roomboterbroodje lang
….. Tarwebolletje
….. Tarweplusbolletje
….. Rozijnenbroodje
….. Dusseltje
….. Hard broodje
….. Schnitt broodje/ Petit pain
….. Elfzadenbroodje
….. Pittenbroodje
….. Zesgranenbroodje
….. Waldkornbroodje
….. Speltbroodje
….. Croissant
….. Chocolade croissant
….. Kaas croissant/ Spelt croissant
….. Stokbrood groot
….. Uien-kaas stokbrood
….. Uien-kaas broodje
….. Uien-pitten broodje
….. Broodkransje 7st hard/zacht
….. Broodkransje 15st hard/zacht
….. Broodkransje 30st hard/zacht

€ 1.65
€ 0.95
€ 0.41
€ 0.49
€ 0.41
€ 0.46
€ 0.54
€ 0.32
€ 0.37
€ 0.39
€ 0.49
€ 0.49
€ 0.49
€ 0.49
€ 0.49
€ 0.77
€ 1.16
€ 1.16
€ 1.90
€ 2.75
€ 0.83
€ 0.49
€ 2.75
€ 5.50
€ 11.00

