
 

Valentijnsdag 2015 

 
Wil je ook je partner verrassen? Wij helpen je graag een handje mee! Op Valentijnsdag hebben we 

een speciaal romantisch arrangement voor je samengesteld. 

Heerlijke hapjes, zowel zoet als hartig, op een prachtige etagère, kant en klaar om je geliefde mee 
te verrassen. Compleet met chocolaatjes, bloemblaadjes, bonbons, vers fruit en verse jus 
d’orange. En als je het helemaal goed aan wilt pakken, met een heerlijk flesje koude bubbels en 
een bosje bloemen. 
 
Ophalen kan tot zaterdag 14 februari 15.00 uur. Wil je hem of haar liever verrassen? Dan kunnen 
we de verrassing, in overleg, ook voor je bezorgen!  
 

Zoete zondes arrangement         19,95 euro  
Tien zoete hapjes, bloemblaadjes en chocolaatjes gepresenteerd op een plateau met glazen stolp. 
Deze laatste mag je als aandenken aan deze leuke dag houden, om elkaar in de toekomst nog 
eens mee te verrassen.  
 

Zoete en hartige zondes arrangement  32,95 euro 
Zestien zoete en hartige hapjes, bonbons, bloemblaadjes en vers rood fruit met slagroom. Dit alles 
gepresenteerd op een prachtige etagère, welke je uiteraard mag houden als extra cadeautje.  
 

Valentijnsdag de luxe      54,95 euro   
Twintig zoete en hartige hapjes, bonbons, verse jus d’orange, een flesje bubbels en een bosje 
bloemen. Uiteraard ontbreken de bloemblaadjes, vers fruit en chocolaatjes niet. Alles kant en klaar 
op een dienblad met etagère die je beiden mag houden als aandenken aan een leuke dag.  
 

Kinder special*       4,95 euro per kind 
En wil je de kleintjes bij Valentijnsdag betrekken? Dan hebben we voor hun een kinder 
arrangement.  
 
Muffin, Brownie, Sandwich, Appelsap en speciale Valentijns verrassing.  
*Alleen te bestellen in combinatie met een ander arrangement 
 
De arrangementen zijn voor twee personen, het genoemde aantal hapjes is het totale aantal. 
Al onze producten worden zoveel mogelijk gemaakt van biologische ingrediënten. Ook gebruiken 
we zoveel mogelijk producten van lokale ondernemers.  

 



 

 

Bovenstaande hapjes zijn een impressie, de werkelijke inhoud van de arrangementen zal verschillen, maar 

zo heeft u een beeld wat u ongeveer kunt verwachten.  

Bestellen kan tot uiterlijk donderdag12 februari 15.00 uur. Reserveringen zijn pas definitief nadat deze is 

bevestigd en de betaling is voldaan.  

Bestellingen kunnen gedaan worden via info@indebakkerij.nl of via 06-24656090. Als er niet opgenomen 

wordt spreek dan een bericht in, en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.  

We wensen je alvast een heerlijke Valentijnsdag!  

In de Bakkerij 
Noorderstraat 20 
3742 BC  Baarn 
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