Yes, de gezelligste
tijd van het jaar staat
weer voor de deur!
De leukste tijd van het jaar komt er weer aan! Of toch niet? Gedichtje hier, kerstpakket
daar.. Dat zorgt nog wel eens voor wat stressmomentjes. Herkenbaar? Relax, Patisserie
Marijn neemt je al deze zorgen uit handen!
Bij ons bestel je online heel simpel al je sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsgeschenken.
Originele kerstpakketten voor een groot bedrijf of een relatiegeschenk voor de attente
ZZP-er, wij zijn van alle markten thuis. Laat weten hoe wij je kunnen helpen en we
regelen het voor je. Zo ga jij helemaal zen de decembermaand in!

Iemand verwennen met een lekkere traktatie?
100% roomboter amandel letter € 8,95

Gevulde speculaas circa 250 gram € 4,95

100% roomboter amandel staaf € 4,95

Speculaas macarons 8 stuks € 7,95

Ambachtelijke chocolade letter in
melk wit of puur circa 200 gram € 6,95

Pieten taart met aardbei bavarios € 14,95

Jute zak van sinterklaas gevuld met
pepernoten, kruidnoten, roomboteramandelstaaf, chocoladeletters, gevulde
speculaas en marsepein varken € 24,95

Kruidnoten chocoladereep circa
150 gram € 4,95

Om het geschenk extra persoonlijk
te maken, kan bijna op elk product
een (bedrijfs-) logo worden geplaatst.
Staffelkorting vanaf 25 stuks per product
voor meer informatie kan gerust contact met
ons worden opgenomen.

Bestel nu ook eenvoudig in snel in onze vernieuwde webshop, www.patisseriemarijn.nl

Smakelijk kerstfeest!
De lekkerste traktaties speciaal ontwikkeld voor Kerst
en de jaarwisseling! Eetsmakelijk!
Kerstkrans met 100% roomboter en amandelspijs gevuld
met amarene kersen, afgewerkt met gepofte amandelen € 10,95
Kleine versie van onze beroemde kerstkrans € 5,95
Sauzenkrans € 10,95
Kerst macarons per 8 stuks € 7,95
Chocolademousse kersttaart afgewerkt met slagroomtruffels € 15,95
Rijk gevulde kerststol
1 kg in luxe doos € 10,95
750 gram luxe doos € 8,95

We verzorgen ook kerstpakketten in verschillende maten.
Informeer hiervoor even bij ons naar de mogelijkheden!

Knallend het jaar uit!
Oud & Nieuw vier je natuurlijk met een borrel en met...
10 rijkelijk gevulde oliebollen € 9,95
5 oliebollen € 4,95
4 appelbeignets € 6,95
10 saucijzenhapjes € 24,95
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