H.van Langelaar VERSWINKEL assortiment brood en banket
wit brood pan

witte kadet

wit brood knip

bruine kadet

wit brood casino

witte punt kadet

wit brood lampion

witte vloer kadet

wit tijger vloer/hoog/snijder

witte sesam kadet

wit vloer sesam/maanzaad

gevlochten luxe broodje

casino wit zonnepit

zachte mini bol wit/bruin

tarwe brood pan

harde mini bol wit/bruin

tarwe brood knip

krenten kadet

tarwe brood casino

muesli bol/waldkorn zonnepit

tarwe brood lampion

kaiser bol

allinson bruin brood

kampioentje

tarwe vloer tijger

pompoen bolletje

tarwe vloer snijder

hot dog broodje

tarwe vloer sesam

wit tijger hard

volkoren

wit sesam hard/ punt hard

volkoren molen

pistolette wit

volkoren sesam

pistolette bruin

volkoren maanzaad
volkoren zonnepit

panini waldkorn
italiaanse bol

gildekorn dubbeldonker

smul bol

boerenbruin

kwark bolletje

piet's polder/hollands grof

croissant

waldkorn

muffin vanille

vikorn

muffin choclade

oer bruin dubbeldonker

meergranen croissant

bauernbrot / krachtpitter
kulmbacher / oer wit

kaas vlinder
ham/kaas coissant

pompoenpitbruin 400 gram

chocolade croissant

zaans zonnepit

donut roze / bruin

bunder brood 400 gram

soep/kaas stengel

gildegoud 400 gram

olijven stengel

mais brood 400 gram
zaans graantje 400 gram

kaneelbroodje
appelplaatcake

zoutloos bruin

gevulde koek

speltbrood licht
speltbrood 400 gram donker

appelbreton
hazelino

roggebrood 5 plak

tropicaantje

rogge brood 10 plak

roombroodje

roggebrood deens met noten 6 pl.

zwitser

koolhydraat arm brood 400gr.

abrikozenmandje

stokbrood wit
stokbrood waldkorn

aardbeiflan
mergpijp chocolade

H.van Langelaar VERSWINKEL assortiment brood en banket
twister wit

appel wijffie

twister meergranen

appelflap

foccacia rozemarijn

smickel broodje

toscaans tomaten brood
uienkruier

frikandel broodje
veggie broodje

krentenbrood met spijs
krentenbrood

kaassouffle
kip sate broodje

rondje krent

truffels slagroom

duivekater klein

appeltaart derper

duivekater groot

high tea gebakjes 8 stuks

suikerbrood

trakteer gebakjes 6 stuks

kwarkbrood
fries krenten slof

amandel krullen
rb allerhande

ontbijtkoek
gember ontbijtkoek

rb spritsen 6 stuks
rb romeo's 8 stuks

tompouce

rb cake

slagroom stukje

korstjes 6 stuks

mokka stukje

jodekoeken 10 stuks

vruchten stukje

cocos macronen 4 stuks

banaansoes

tafelkoeken zaqk 10 stuks

moorkop

amandel nootkoek 6 stuks

kasteeltje

pinda koeken 6 stuks

slagroom omelet

marmer cake

hazelnoot schuim gebak

mini cakejes 6 stuks

chipolata gebak

pain dámandel

appelpunt

bitterkoekjes

schelp aardbei

eier koeken 4 stuks

mango passie punt

zwitsers 4 stuks

gember gebakje

korstzoutjes gesorteerd

choco bol

zoute krakelingen

aardbei bavaroise punt
schelp aardbei met slagroom

slagroomsoesjes 11 stuks
hartige hapjes 10 stuks

petit fourre slagr./mokka/vr/mars.
petit fourre glace 6 stuks

mini saucijsjes 10 stuks
saucijzen broodje

taarten.slagroom/mocca/vruchten
10 personen

gevulde boterkoek
boterkoek

16 personen

slagroom snit

20 personen

mokka snit

30 personen

vruchten snit

40 personen

marsepijn snit

opschrift

vruchten/aardbei slof

half om half
foto

bosvruchten slof
hazelnootschuim taart

