
AANBOD SINTERKLAAS 2020

prijs wit melk puur ruby caramel

groot (32 cm) € 13

middel (17 cm) € 2,50

klein (14 cm) € 1,50

groot (18 cm) € 4,50

klein (15 cm) € 2,50

middel (17 cm) € 2,50

klein (14 cm) € 1,50

prijs wit melk puur ruby caramel

€ 2,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 1,50

€ 0,50

€ 2,50

prijs aantal

€ 2,50

€ 0,50

€ 2,50

€ 3

€ 2

€ 0,50

€ 0,50

Chocolade (holfiguren)

Sinterklaas

Sint op paard

Zwarte Piet

Chocolade (allerlei)

Chocoladetablet in doosje

Marsepeinrolletje (natuur)

Marsepeinrolletje (natuur, omhuld met chocolade)

Versierde chocoladeletter S (17 cm) - biscuitbolletjes

Sint gevuld met krokante praliné

Gouden cent gevuld met hazelnootpraliné

Chocolade-nicnacjes - zakje van 100 gram

Andere

Versierde chocoladeletter S (17 cm) - smarties

Marsepeinpatatjes (13 stuks)

Marsepeinworteltje (per stuk)

Speculoos (2 stuks van 16 cm)

Maria'tjes (doosje 5 stuks)

Nicnacjes (koekjes) - zakje 50 gram



prijs wit melk puur gemengd 

€ 12,50

prijs wit melk puur gemengd 

€ 22,50

Heb je een bepaald budget per pakket, of wil je iets uit ons vast aanbod aan je pakket toevoegen?

Ook andere pakketjes zijn mogelijk… Geef ons gerust een seintje!

Omdat bijna* alles artisanaal en in huis gemaakt wordt, vragen we om zoveel mogelijk

vooraf te bestellen en bij voorkeur minimum 1 week voor de afhaaldatum.

* enkel de nicnacjes (koekjes) en maria'tjes worden niet in ons atelier gemaakt

Bestellen kan via info@atelierrosa.be  of bezorg ons dit ingevuld formulier terug.

Tip: Wie bestelt vóór 15 november, maakt kans op één van onze kerst-cadeaubonnen twv. € 10.

Naam

Telefoon

Email

O Hou me op de hoogte van het nieuws uit de chocolaterie via de nieuwsbrief

Ik wil mijn bestelling ophalen op:

Sintpakket klein 

bevat: 3 kleine figuren, 2 speculoos, marsepeinpatatjes, maria'tjes, nicnacjes, 1 sint met krokante praliné, 2 gouden centen

Sintpakket groot

bevat: 3 middel figuren, 2 speculoos, marsepeinpatatjes, maria'tjes, nicnacjes, 3 sint met krokante praliné, 5 gouden centen, nicnacjes chocolade

O za 5/12 van 9u-12u

O di 24/11 van 14u-18u

O woe 25/11 van 14u-18u

O do 26/11 van 14u-18u

O za 5/12 van 14u-18u

O woe 2/12 van 14u-18u

Betalen is mogelijk via bancontact, payconiq of cash

Atelier Rosa

J. en M. Sabbestraat 46

8930 Menen

www.atelierrosa.be

O vr 27/11 van 14u-18u

O za 28/11 van 9u-12u

O di 1/12 van 9u-12u

O di 1/12 van 14u-18u

O woe 2/12 van 9u-12u

O do 3/12 van 9u-12u

O do 3/12 van 14u-18u

O vr 4/12 van 9u-12u

O vr 4/12 van 14u-18u

http://www.atelierrosa.be/
http://www.atelierrosa.be/

