
14.   Paas Tulband
  Met onze Tulband brengen we het Verre  
  Oosten naar de paastafel. Deze cake is 
  gevuld met gekonfijte vruchten en walnoten.   
  Om te smullen!

    € 14,95

15.   Pain Pâques
        Een echte paasklassieker voor op de 
        ontbijttafel. Met een basis van krenten, 
        rozijnen en grof gemalen amandelspijs,   
        moet je er vlug bij zijn want hij is zo op!

  
    € 12,95

01. MONSIEUR LE LAPIN € 16,95
02. GATEAUX PRINTEMPS € 27,50
03. JOYEUSES PÂQUES

 

04. PETIT PRINTEMPS € 3,45
05. VOGELHUIS € 24,95
06. EENDJE € 24,95
07.  PAASHAASJES € 10,95
08. MADAME POULET € 7,95
09. CHOCOLADE SPAT-EI
Klein € 11,95 
Groot € 24,95

10. BONBON PAASEI € 16,95
11.  BONBON PAASEITJES € 9,95
12.  1/2 METER PAASEITJES € 14,95
13.  CAKE LAMMETJE € 7,95
14.  PAAS TULBAND € 14,95
15.  PAIN PÂQUES € 12,95
16. CROISSANTS € 1,60 p.st.
17. ADVOCAAT SCHNITTE € 13,95

AANTAL:

08 - 10 personen  € 28,95
12 - 14 personen  € 40,50
18 - 20 personen  € 56,95

BESTELLIJST PASEN 2020 Bestelnummer:

Het inleveren van de bestellijst kan tot en met donderdag 9 april. Zo kunnen 
wij ervoor zorgen dat jouw bestelling op tijd voor je klaar staat! Let wel op: 
afhalen is alleen mogelijk op vrijdag 10 en zaterdag 11 april en uitsluitend bij 
onze winkel in Heemstede.

NAAM: 

E-MAIL:

TELEFOON:

POSTCODE:

HUISNUMMER:

13.   Cake 
       lammetje

  Deze luchtige Moskovisch cake 
  in de vorm van een lammetje is 
  een vrolijke én lekkere aanvulling 
  tijdens het paasontbijt. 

    € 7,95
VROLIJK
        PASEN!

L’ARTISAN DES PETITS BONHEURS

OPMERKINGEN:

April 2020



2.    Gateaux Printemps
 6 - 8 personen 

Door de combinatie van aalbessenmousse met 
een vleugje kersenbloesem en een compote van 
lychee als vulling, is deze Gateaux Printemps een 
heerlijke aanvulling op de lente!  

  € 27,50

4.  Petit Printemps
 De kleine variant op de Gateaux
 Printemps. Een heerlijk fris
 gebakje met aalbessenmousse,
 kersenbloesem en een compote van lychee.

 € 3,45

6. Eendje
 Dit schattige eendje gemaakt van
 chocolade maakt de paastafel helemaal af.   
 Heerlijk voor tijdens de koffie of thee!

 € 24,95

5.   Vogelhuis
 Dit eetbare vogelhuisje is niet alleen
 een plaatje om te zien, voor 
 chocoladeliefhebbers is dit ook 
 een onweerstaanbare traktatie.
 Zet jij ‘m met Pasen op tafel?

 € 24,95

3. Joyeuses Pâques
 Een prachtige taart met slagroom,
 een zoete laag marsepein, verse vruchten
 en vrolijke lentedecoraties.
         
 € 28,95  8-10 personen 
 € 40,50  12-14 personen
 € 56,95  18-20 personen

7. Paashaasjes
  Heerlijke chocolade paashaasjes, 
  verkrijgbaar in de smaken melk en puur.

  € 10,95

10. Bonbon Paasei
 Dit heerlijke paasei gedecoreerd met diverse  
 bonbons is heerlijk voor tijdens de koffie,
 thee óf gewoon lekker als tussendoortje.

 € 16,95

9. Chocolade spat-ei
 Deze Chocolade Spat- eieren moet
 je proeven tijdens Pasen. Leuk en
 lekker detail: er zit een zoete
 verrassing in de binnenkant!
  
 € 11,95 Klein
 € 24,95 Groot

1.  Monsieur 
 le Lapin
        6 personen
 Een heerlijke taart gevuld met een 
 luchtige chipolatavulling en omhuld 
 met een laag marsepein.

 € 16,95

8.  Madame 
 poulet
 Deze prachtige marsepeinen kip is 
 een heerlijk zoete en toepasselijke    
 toevoeging voor op de paastafel.

 € 7,95

12.  1/2 meter paaseitjes
 Een halve meter aan verschillende smaken staniol eitjes in een   
 luxe koker. Heerlijk om van te snoepen tijdens een kop koffie of thee.
 
 € 14,95

11.  Bonbon paaseitjes
 Luxe koker met bonbon paaseitjes. 
 Heerlijk om van te snoepen tijdens een 
 kop koffie of thee.

  € 9,95


