
www.bakkerijaernoudt.be

Ontdek onze homemade

SINTPAKKETTEN

Verras uw klanten
of werknemers

https://bakkerijaernoudt.be/bedrijfspakketten-sinterklaas
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Neem meer dan 80 jaar ervaring en voeg er enkel de beste 
ingrediënten aan toe. Verwerk die met vakmanschap, een fl inke 
portie bakpassie en serveer met de glimlach. Dit is al vele jaren het 
succesrecept van Bakkerij Aernoudt. 

Voor onze Sintpakketten kiezen we uitsluitend voor 
100% Belgische chocolade van Callebaut. Onze meester-
chocolatier Alexander gaat hiermee aan de slag in ons atelier 
in Gentbrugge. Bij onze productie hanteren we enkel de 
hoogste normen, zowel op vlak van ingrediënten als tijdens de 
verwerking. Enkel zo kunnen we steeds garant staan voor de 
lekkerste chocolade, gepresenteerd in een mooie verpakking. 
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HOLGOED

Sintfi guur
puur    melk    wit marbré    melk (rood)

€ 8,80
GROOT

€ 4,95
KLEIN

Box met Sintfi guren
melk    fondant    wit    gemengd

€ 16,25

GROOT

KLEIN

€ 9,25
GROOT

€ 5,40
KLEIN
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SPECULAAS CHOCOLADE EN SPECULAAS

€ 10,00€ 5,00

€ 15,00

€ 4,25

€ 4,85

Sint klein
6 stuks 
speculaas

Sint groot
2 stuks 
speculaas

Sintpakket 1 Sintpakket 2 Sintpakket 3*
*Bestaat ook in pakket van €20
(Sintpakket 4)

€ 5,75

Sint klein
4 stuks 
speculaas met 
chocolade

https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-1
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-2
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-3
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CHOCOLADE EN SNOEP

Sintpakket 5 Sintpakket 6 Sintpakket 7  Sintpakket 8*
*Bestaat ook in pakket van €20
(Sintpakket 9)

€ 3,00 €5,00

€ 10,00 € 15,00

https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-6
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-7
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-8
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CHOCOLADE

Sintpakket 10 Sintpakket 11 Sintpakket 12*

*Bestaat ook in pakket van €20
(Sintpakket 13)

€ 15,00

€ 10,00€ 5,00

https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-10
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-11
https://bakkerijaernoudt.be/confiserie/chocolade/sintpakket-12
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Wij stellen ook pakketten samen volgens 
uw wens en budget. Afhankelijk van de 

bestelling, kunnen de sintpakketten ook 
worden geleverd.

Bestel via onze webshop www.bakkerijaernoudt.be. 
Contacteer ons Business Team 

09 296 47 45    b2b@bakkerijaernoudt.be

Bent u op zoek naar een

SPECIFIEK GESCHENK?

SINTERKLAASONTBIJT VOOR GROOT & KLEIN

Volwassenen:
€ 45 / 2p

Kinderen:
€ 10 / 1p



HOE BESTELLEN?
Vraag eenvoudig uw offerte aan via: 

WWW.BAKKERIJAERNOUDT.BE/BEDRIJFSPAKKETTEN-SINTERKLAAS

Wij gaan 
graag voor u
aan de slag!

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

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

WWW.BAKKERIJAERNOUDT.BE/BEDRIJFSPAKKETTEN-SINTERKLAAS



