
PROEF ONZE PASSIE !

https://bakkerijaernoudt.be/paaspakketten-bedrijven
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Neem 80 jaar ervaring. Voeg er enkel de  
beste basisingrediënten aan toe. Verwerk die elke 
nacht met een flinke portie bakpassie. Werk af met 
vakmanschap en serveer met de glimlach. Dit is al vele 
jaren het succesrecept van Bakkerij Aernoudt. 

Voor onze paaspakketten kiezen we uitsluitend voor  
100% Belgische chocolade van Callebaut en maken 
alles in ons atelier in Gentbrugge. Bereid met passie, 
verpakken wij uw geschenken met de nodige zorg  
en in een mooie verpakking.

Paaskonijn
melk    fondant    wit marbré    fondant brons    wit geel wit marbré    fondant brons    wit geel

Paaskip
melk    fondant

€ 7,50
GROOT

€ 4,58
KLEIN

€ 14,10

HOLGOED

Paasdoos
holgoed eieren: wit    melk    fondant    gemengd

€ 7,31
PER STUK

€ 7,97
PER STUK

€ 6,84
GROOT

€ 4,39
KLEIN

https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/paaskip
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/paasdoos-met-holle-paaseieren
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/paaskonijn
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Luxe paaszakje
Paaskonijn, gevulde 
paaseitjes

Basic paaszakje
Paasfiguurtje, gevulde 
paaseitjes

Classic paaszakje
2 Paasfiguurtjes, gevulde 
paaseitjes  

Classic paasdoos
Grote paaskip, assortiment 
paaseitjes

PAASDOOSPAASZAKJE

Deluxe XL paasdoos
Groot paaskonijn, holgoed 
eieren, assortiment paaseitjes, 
snoepjes

€  4,72
€ 18,87€  9,43

Luxe paasdoos
Paaskonijn, holgoed eieren, 
assortiment paaseitjes, 
snoepjes

Deluxe paasdoos
Groot paaskonijn, holgoed 
eieren, assortiment paaseitjes, 
snoepjes

€  14,15€ 11,79

Deluxe paaszakje
Groot paaskonijn, 
assortiment paaseitjes

€  9,43€  7,08€  2,83

https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/basic-paaszakje
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/classic-paaszakje
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/luxe-paaszakje
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/deluxe-paaszakje
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/classic-paasdoos
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/luxe-paasdoos
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/deluxe-paasdoos
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/deluxe-paasdoos-xl
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Wij stellen ook pakketten samen volgens uw wens 
en budget. Afhankelijk van de bestelling, kunnen 

de paaspakketten ook worden geleverd.

Contacteer ons Business Team 
09 296 47 45    b2b@bakkerijaernoudt.be

Bent u op zoek naar een 

SPECIFIEK GESCHENK?

Paasballotin 
Assortiment gevulde paaseitjes

PAASGESCHENK

€ 18,87

400 GR

€  9,43

200 GR

€  7,08

Paasbox
4 Paasfiguren, gevulde paaseitjes, 
chocoladeblokjes

PRIJZEN 
EXCL. 6% BTW

https://bakkerijaernoudt.be/paaspakketten-bedrijven
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/paasballotin
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/pasen/paasbox


HOE BESTELLEN?
Vraag eenvoudig uw offerte aan via: 

WWW.BAKKERIJAERNOUDT.BE/PAASPAKKETTEN-BEDRIJVEN

Wij gaan 
graag voor u
aan de slag!

Business Team Aernoudt    09 296 47 45    b2b@bakkerijaernoudt.be

De vermelde prijzen zijn exclusief 6% BTW. De verpakking kan steeds afwijken van de foto.

https://bakkerijaernoudt.be/paaspakketten-bedrijven
https://bakkerijaernoudt.be/paaspakketten-bedrijven

