Speculaas 2022
vanaf 1 november verkrijgbaar (nr. I. tem V.)
I.

24cm :

€4.70 incl. verpakking

II.

30cm :

€7.20 incl. verpakking

III.

55cm :

€16.70 incl. verpakking

IV.

60cm 1 KG EXTRA DIK :

€24.50 incl. verpakking

V.

75cm

€35,00 incl. verpakking

(vanaf 30 nov)

:

Prijzen incl. 6% btw

Wenst u graag meer informatie? Contacteer ons:
• Voor Schoten: info@dellafaille.net, 03/658.45.86
• Voor Antwerpen Zuid: vanessa@dellafaille.net, 03/257.37.08
• Voor Antwerpen Nieuw Zuid: nz@dellafaille.net, 03/284.50.50
*Om u de beste service te kunnen garanderen vragen we om uw bestelling
ten minste 4 dagen op voorhand door te geven
*Gelieve contant te betalen bij afhaling van uw bestelling
*Factuur mogelijk vanaf €50 (wordt achteraf opgestuurd per mail/post)

Beste Klant,
Het eindejaar is weer inzicht & wij als bakkerij zitten al helemaal
in de Sinterklaas sfeer.
Denken jullie eraan om jullie personeel in de watten te leggen
met een tof Sinterklaas pakket?
Kijk dan zeker eens naar onze voorbeeldjes die je in bijlage kan terugvinden.
We bieden dit jaar 3 pakketten aan, in 3 verschillende prijscategorieën.
Je kan onze ambachtelijk gemaakte speculaas ook per stuk verkrijgen.
Wenst u graag meer informatie? Contacteer ons:
• Voor Schoten: info@dellafaille.net, 03/658.45.86
• Voor Antwerpen Zuid: vanessa@dellafaille.net, 03/257.37.08
• Voor Antwerpen Nieuw Zuid: nz@dellafaille.net, 03/284.50.50
*Om u de beste service te kunnen garanderen vragen we om uw bestelling
ten minste 4 dagen op voorhand door te geven
*Gelieve contant te betalen bij afhaling van uw bestelling
*Factuur mogelijk vanaf €50 (wordt achteraf opgestuurd per mail/post)

Sint pakket 1:
Speculaas nummer 1: 24cm
2 x losse chocolaatjes melk-puur-wit naar keuze
€12 /pakket

Sint pakket 2:
Speculaas nummer 2: 30cm
Chocolade sinterklaas: 25cm
Rol marsepein 250gram
€26.50 /pakket

Sint pakket 3:
Speculaas nummer 3: 55cm
Chocolade sinterklaas: 25cm
Rol marsepein 250gram
€36.50 /pakket

Onze ambachtelijk gemaakte speculazen zijn ook apart verkrijgbaar.

Speculaas nummer 1 verpakt +- 24cm : €4.70 /stuk
Speculaas nummer 2 verpakt +- 30 cm : €7.20 /stuk
Speculaas nummer 3 verpakt +- 55cm : €16.70 /stuk
Speculaas nummer 4 (extra dik) verpakt +- 60cm: €24.50 /stuk

