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Wisselwerk

Ook voor een heerlijke 
High Tea bent u bij ons aan het juiste

 adres. We maken voor u een selectie uit
 ons assortiment bestaande uit o.a. scones,

 petit fourtjes, appeltaartjes, chocolade
 truffels etc. Liever iets hartigs? We maken

 ook heerlijke quiches en sandwiches.

   Graag 2 weken van tevoren bestellen.

Met plezier en aandacht wordt er door 
onze clienten hard gewerkt aan verse, 
ambachtelijke patisserie. Hier werken 

betekent leren, plezier hebben en 
samenwerken. Uiteraard met respect

voor elkaar, product en hygiéne.

'De Bakkerij' levert verse (verpakte) 
producten aan alle winkeltjes van de SIG.

Ook bestellingen zijn mogelijk, die worden 
dan bij u bezorgd.

Op aanvraag kunnen wij u de digitale 
bestellijst mailen.

Graag tot ziens!
High Tea zoet  5 stuks € 6,65
High Tea zoet/hartig 8 stuks  € 9,95

Onze ambachtelijke dagbesteding    
‘De Bakkerij’ maakt een compleet 

assortiment banketbakkersproducten 
als onderdeel van Wisselwerk



Koeken
Boterkoek     € 5,60 ø24 cm

Boterkoekje    € 0,75per stuk

Gevulde koek   € 1,15ø 9 cm 
Pensee taartje    € 6,10ø 16 cm

met amandelspijs
Chocolade brownie  € 1,15per stuk
met walnoten en rozijnen

Alle onderstaande koekjes zijn 
ook per 100 gram te bestellen.  € 1,70
Roomboter allerhande m € 2,50150 gra

Havermout koekjes  € 2,50150 gram

Sprits     € 2,50150 gram

Jamkoekjes    € 2,50150 gram

Kokoskoekjes   € 2,50150 gram

Boterbiesjes   € 2,50150 gram

Macarons   € 0,75   per stuk

Cup cakes
Chocolade cupcake  € 1,30
met marsepein

Citroencupcake  € 1,30
met botercreme en lemondcurd

Bosbes cupcake met botercremè € 1,30  

Hartig
Hartige muffins vega of vlees € 1,00
Saucijzenbroodje € 1.65
Kaasbroodje  € 1.65
Kaasstengels per 100 gram € 2,00
Soepstengels  2 stuks €1,75
Kaassoesjes  per 10 stuks €4,00

Chocolade
Roomtruffels  €2,50per 100 gram

Bonbons  €2,80 2 stuks

gevuld met praline of caramel

Suikervrij
Scone naturel of met rozijnen   € 1,20
met suikervrije jam en slagroom

€ 1,30Slagroomsoes     
    € 1,50Appelflap 

   € 3,95Granola  200 gram 

Cake
Naturel cake  30 cm  € 6,40
Marmercake    € 6,40
Tulband groot   30 cm  € 8,15 
Tulband klein    € 4,10 
Naturel cake klein    € 3,05
met chocolade laag

Bananenbrood    €9,50groot

      €4,75                klein

Taarten
Appeltaart € 13,25 ø 24 cm  
Marsepeintaart  € 17,35 ø 26 cm 

Slagroomtaart   € 14,80 ø 26 cm 

Mokkataart   € 14,80 ø 26 cm 

Chocoladetaart   € 16,00 ø 26 cm 

Het is mogelijk uw taart te personaliseren 
met een eetbare (foto)print    vanaf €10,00

Gebakjes
Soezen groot  € 1,30
Soesjes klein  € 0,40
Petit fourre's   € 0,40
Appelgebakje     € 1,35 
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