SINTERKLAAS BESTELLIJST
2020

CHOCOLADELETTERS

Onze trots... Handgemaakte
chocoladeletters met de
lekkerste Belgische chocolade
gemaakt. Vertel ons welke
letter jij wilt en wij maken
hem.

BORSTPLAAT

Borstplaat is typisch
Nederlands snoepgoed, vooral
gegeten in December. De
lekkernij bestaat uit suiker,
melk/room en een smaakstof,
zoals vanille of cacao.

SINTERKLAAS BROWNIES

Speciaal voor Sinterklaas
hebben wij twee brownie
specials. 1. Brownies met
speculaaskruiden en
amandelen. 2. Brownies met
kruidnoten. Wij verzenden de
brownies ook per post!

CONTACT

OVER DS PATISSERIE

WEBSITE

Al onze macarons en patisserie worden met de hand

www.dspatisserie.nl

gemaakt vanaf de basis. De smaken zoals ze
EMAIL

info@dspatisserie.nl

bedoeld zijn en zonder pakjes en zakjes. Met de
seizoenen mee vernieuwen wij ons assortiment.

TELEFOON

+31 (0) 70 406 24 33

SOCIALS

@dsptisseriedh

Wij willen iedereen laten genieten van verfijnde
hoogstaande patisserie gemaakt met aandacht en
smaak.

LEVER DE INGEVULDE BESTELLIJST UITERLIJK
ZONDAG 29 NOVEMBER IN OM ZEKER TE ZIJN VAN DE
JUISTE LETTER!
Vul hieronder het gewenste aantal per
letter en smaak in.
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Puur

Wit

Overig snoepgoed
€ 4,90

x

Zakje Sinterklaas brownies 200 gr. € 4,50

x
x

Roomboter borstplaat 150 gr.

Aantal chocoladeletters

€ 8,90

Onze chocoladeletters worden met de hand gespoten en
wegen +/- 190 gram. Ze worden verpakt in een luxe
letterdoos en kosten € 8,90 per stuk.
Wanneer je letters besteld zijn ze de eerstvolgende
woensdag erop klaar om af te halen in de winkel.

Naam:
Tel. nr:
Besteldatum:
Afhaaldatum:

Betaald?

ja /

nee

Inpakken?

ja /

nee

BESTEL OP TIJD!
De uiterste besteldatum voor afhalen op zaterdag 5
December is zondag 29 November.
Het inpakken van de letters is alleen mogelijk als de
letters vooraf besteld worden!

