
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Aan alle ouders/families van de leerlingen van deze school: 

 

Graag willen we u uitnodigen  

om eens wat te bestellen bij de  

ambachtelijke bakkerij van Adullam Veldheim in Ede. 

Alle producten worden met zorg en  

geheel vers voor u gemaakt door onze deelnemers,  

met de beste grondstoffen van echte bakkerskwaliteit. 

En, let op : al onze taarten zijn onder de € 10,= ! 

 

Wij hopen dat uw eerste bestelling goed bevalt  

en dat we regelmatig op u kunnen rekenen.  

Tot ziens en hartelijk bedankt alvast! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkerij Veldheim, Bovenbuurtweg 33, Ede 
 

Bestel via 088-2385910 of 

bakkerijveldheim@adullamzorg.nl  

Nieuws van Bakkerij Veldheim, Ede  

Voor een mooie aanbieding kijkt u achterop dit blad… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taarten:     Prijs:  Aantal personen: Smaken o.a.: 

Appeltaart      € 8,00  10 - 12 pers. 

Mini appeltaart     € 3,00    2 -   3 pers. 

Appelkruimeltaart    € 8,00  10 - 12 pers. 

Slagroomtaart     € 8,00  10 - 12 pers. 

Mokkataart     € 8,50  10 - 12 pers. 

½ slagroom ½ mokka (nieuw)   € 8,50  10 - 12 pers.  

Kwarktaart     € 8,00    10 - 12 pers.   Naturel, kers, aardbei, sinaasappel  

Monchoutaart     € 9,00  10 - 12 pers.  Kers, aardbei, bosvruchten 

Sneeuwster (nieuw)    € 4,50    6 -   8 pers.  Advocaat, kers 

Zwitserse roomvlaai (nieuw)   € 7,50    6 -   8 pers.   

Fruitvlaai (nieuw)    € 7,50    6 -   8 pers.  Kers, aardbei, abrikoos  

 

Losse producten:  

Boterkoek    € 3,00     

Cake naturel    € 3,00  

Moorkoppen    10 voor € 8,50 ( € 0,90 p/st)  

Slagroomsoesjes   10 voor € 2,00 

  

Koekjespotten (alles erin om zelf te maken):  

(nieuw! Leuk als kadootje, ook met tekst)  

Pecan-chocoladekoekjes  € 5,95  

Brownies    € 5,95  

M&M-chocoladekoekjes  € 5,95 

 

----------- Al uw bestellingen kunnen ‘s middags opgehaald worden in de bakkerij tussen 14.45 en 15.45 uur ------------ 

 

 

Ter inlevering van deze waardebon ontvangt u € 5,00 korting op een 

taart naar keuze! 
 

Kijk op onze website voor het hele assortiment.      

(www.adullamzorg.nl/bakkerij-veldheim)  

 

Bakkerij Veldheim,  

Bovenbuurtweg 33, Ede 

 

Bestel via 088-2385910 of  

bakkerijveldheim@adullamzorg.nl  

     Deze bon is geldig tot 01-05-2019 

Een greep uit ons assortiment 
(zie meer op www.adullamzorg.nl/bakkerij-veldheim) 

 


