
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN,
EN WAT IS ER ANDERS ANDERS?

VERBOUWING BAKKERIJ

Na na vele jaren trouwe dienst gaan wij afscheid 

nemen van onze ovens in de broodbakkerij. In twee 

weken tijd worden de narijskast en ovens afgebro-

ken en krijgen we er twee mooie nieuwe ovens en 

een nieuwe narijskast voor terug. De nieuwe ovens 

zijn computer gestuurd en bakken regelmatiger dan 

de oude ovens. Hierdoor kunnen we de kwaliteit 

van onze producten nog meer verbeteren.

Tijdens de verbouwing laten wij onze broden  

anderhalve week bij een collega-bakker bakken. 

Hierdoor kan het assortiment in die periode  

afwijken.

Onze taarten en overige zoete & hartige zalighe-

den zijn in deze periode gewoon uit eigen bakkerij. 

Onze wekelijkse acties lopen gewoon zoals u dit 

van ons gewend bent. Met deze vernieuwing  

tillen wij onze kwaliteit naar een nog hoger niveau. 

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Elize der Kinderen

•  Op maandag 11 en maandag 18 juni zijn al 
onze filialen gesloten!

 
•  Van dinsdag 12 t/m zaterdag 16 juni en van 

dinsdag 19 t/m donderdag 21 juni voeren wij  
een ander brood assortiment.

 
•  Op zondag 10 en zondag 17 juni kunt u in het 

filiaal in Stiphout wel zoals gewoonlijk van  
8.30 tot 12.30 uur terecht.

6 WORSTEN- OF
FRIKANDELBROODJES

6.00 EURO

4 BRODEN HALEN

3 BETALEN



Melkbrood  2,40

Boerenwit  2,50

Lampionwit  2,50

Casinowit  2,50

Vloertijger  2,40

Weensesnijder  2,40

Notenvruchtenbol  4,00

Koolhydraatarmer  3,60

Alleen geldig van 12 t/m 21 juni 2018.

SPAAR DUBBELE PIGGY PUNTEN!

Tijdens de verbouwing 
ontvangt u tijdelijk dubbele 
Piggy spaarpunten.

BROOD ASSORTIMENT TIJDENS VERBOUWING

WIJ GAAN 
DE BAKKERIJ
VERBOUWEN
Kijk voor meer info 

in deze folder!Fjord  3,00

Fijn tarwe  2,30

Boerentarwe  2,50

Lampiontarwe  2,50

Casino bruin  2,50

Volkoren rond  2,30

Tijger volkoren  2,40

Vloer volkoren  2,40

Sesam volkoren  2,50

Zesgranen  2,70

Kloosterbrood  2,70

Zwartewoud  2,70

Vollerkoren  2,70

Spelt  4,00

Krenten Rozijnen  3,60

Candij  2,50

Onderstaande broden zijn tijdens de verbouwingsperiode gewoon 
bij ons in de winkels beschikbaar.


