
Lekkere verse broodjes, naar uw wens samengesteld 

Surf naar www.bakkerijcarl.be & bestel ook ONLINE via onze WEBSHOP. 

Klantgegevens 
Naam:   ................................................................................................................................... 
Telefoon:   ............................................................................................................................... 
Adres:   .................................................................................................................................... 
Afhaling op: .... / .... / ........ om .... u .... Winkel: ........................................................ 

Gelieve alle velden correct in te vullen. 

Via dit formulier kan u makkelijk en snel uw verrassingsbrood samenstellen. 

Gelieve per verrassingsbrood één formulier in te vullen. 

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in en maak daarna de gevraagde 

keuzes. 

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet contact op te nemen met één van onze verkooppunten. 
U vindt onze contactgegevens hieronder: 

Putsesteenweg 59, 2820 Bonheiden, T: 015/55.80.04 - putsesteenweg@bakkerijcarl.be 

Dorp 38, 2820 Bonheiden, T: 015/52.94.92 - dorp@bakkerijcarl.be 

Rijmenamseweg 177, 2820 Rijmenam, T: 015/51.11.95 - rijmenam@bakkerijcarl.be 

Battelsesteenweg 422, 2800 Mechelen, T: 015/63.56.24 - battel@bakkerijcarl.be 

Kapelstraat 22, 2570 Duffel, T: 015/64.45.41 - duffel@bakkerijcarl.be 

Tervuursesteenweg 295, 1981 Hofstade, T: 015/63.95.70 - hofstade@bakkerijcarl.be 

Zoetewei 23, 2580 Putte, T: 015/65.79.07 - zoetewei@bakkerijcarl.be 

Mechelsesteensweg 534, 2500 Lier, T: 03/430.41.23 - lier@bakkerijcarl.be 

Liersesteenweg 84, 2860 Sint-Katelijne-Waver, T: 015/68.08.20 - 

skwliersesteenweg@bakkerijcarl.be 

Samenstelling/Opbouw Verrassingsbrood 
Eerst kiest u uw brood, hierna de vorm (met eventuele meerprijs) & als laatste de variatiereeksen (zie ommezijde) 

(a) Grootte Vulbrood: (gelieve één keuze te maken) Prijs 
□ Vulbrood voor 25 mini broodjes ................................................................................................. € 9,00 ............... 

□ Vulbrood voor 50 mini broodjes ................................................................................................. € 11,00 ............. 

(b) Type / Vorm Vulbrood (& eventuele meerprijs): (gelieve één keuze te maken)

□ Krokodil wit □ Schildpad wit □ Beer wit □ Zwaan wit □ Egel wit ......... € 3,00 ............. 
□ Rond wit □ Rond grof ........................................................................................................... € 0,00 .............

(c) Belegde mini broodjes
U kan op de achterzijde van dit formulier uw variaties in mini broodjes voor de vulling, samenstellen. 
Let op! Per brood kan u maximum 5 variaties maken.
Prijs per broodje (basis) : €1,15/st
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Lekkere verse broodjes, naar uw wens samengesteld 
 Eén belegsoort per reeks - Onze mini broodjes zijn niet van rauwkost voorzien. 

Broodje Variatie 1 Broodje Variatie 2 Broodje Variatie 3 Broodje Variatie 4 Broodje Variatie 5 

Aantal (één keuze) Aantal (één keuze) Aantal (één keuze) Aantal (één keuze) Aantal (één keuze)

5 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

Beleg (één keuze) Beleg (één keuze) Beleg (één keuze) Beleg (één keuze) Beleg (één keuze)

Ba

□□
si
K
s B
aas

eleg 

Hesp
□Kip Curry
□Crabsla
□Salami
□Vleessla
□Tonijnsla
□Hespenworst
□Preparé

Kids Beleg 
□Samsonworst
□Plopworst
□Salami
□Balletjes in

Tomatensaus
□Choco
□Speculaaspasta

Luxe Beleg (+ € 1,45/st.)

□Gerookte Zalm
□Brie
□Visserssla
□Italiaanse Prosciutto
□Rivierkreeftensla
□Kippefilet Pesto
□Zalmsla
□Seizoenspaté
□Garnaalsla
□Sopressa Salami
□Italiaanse

Kruidenham
□Chili Salami

Ba

□□
si
K
s B
aas

eleg 

Hesp
□Kip Curry
□Crabsla
□Salami
□Vleessla
□Tonijnsla
□Hespenworst
□Preparé

Kids Beleg 
□Samsonworst
□Plopworst
□Salami
□Balletjes in

Tomatensaus
□Choco
□Speculaaspasta

Luxe Beleg (+ € 1,45/st.)

□Gerookte Zalm
□Brie
□Visserssla
□Italiaanse Prosciutto
□Rivierkreeftensla
□Kippefilet Pesto
□Zalmsla
□Seizoenspaté
□Garnaalsla
□Sopressa Salami
□Italiaanse

Kruidenham
□Chili Salami

Ba

□□
si
K
s B
aas

eleg 

Hesp
□Kip Curry
□Crabsla
□Salami
□Vleessla
□Tonijnsla
□Hespenworst
□Preparé

Kids Beleg 
□Samsonworst
□Plopworst
□Salami
□Balletjes in

Tomatensaus
□Choco
□Speculaaspasta

Luxe Beleg (+ € 1,45/st.)

□Gerookte Zalm
□Brie
□Visserssla
□Italiaanse Prosciutto
□Rivierkreeftensla
□Kippefilet Pesto
□Zalmsla
□Seizoenspaté
□Garnaalsla
□Sopressa Salami
□Italiaanse

Kruidenham
□Chili Salami

Ba

□□
si
K
s B
aas

eleg 

Hesp
□Kip Curry
□Crabsla
□Salami
□Vleessla
□Tonijnsla
□Hespenworst
□Preparé

Kids Beleg
□Samsonworst
□Plopworst
□Salami
□Balletjes in

Tomatensaus
□Choco
□Speculaaspasta

Luxe Beleg (+ € 1,45/st.)

□Gerookte Zalm
□Brie
□Visserssla
□Italiaanse Prosciutto
□Rivierkreeftensla
□Kippefilet Pesto
□Zalmsla
□Seizoenspaté
□Garnaalsla
□Sopressa Salami
□Italiaanse

Kruidenham
□Chili Salami

Ba

□□
si
K
s B
aas

eleg 

Hesp
□Kip Curry
□Crabsla
□Salami
□Vleessla
□Tonijnsla
□Hespenworst
□Preparé

Kids Beleg 
□Samsonworst
□Plopworst
□Salami
□Balletjes in

Tomatensaus
□Choco
□Speculaaspasta

Luxe Beleg (+ € 1,45/st.)

□Gerookte Zalm
□Brie
□Visserssla
□Italiaanse Prosciutto
□Rivierkreeftensla
□Kippefilet Pesto
□Zalmsla
□Seizoenspaté
□Garnaalsla
□Sopressa Salami
□Italiaanse

Kruidenham
□Chili Salami

Subtotaal Variatie 1 Subtotaal Variatie 2 Subtotaal Variatie 3 Subtotaal Variatie 4 Subtotaal Variatie 5 

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

(a) TOTAAL Vulbrood (b) TOTAAL Type/Vorm (c) TOTAAL Broodjes EINDTOTAAL 

........................... ........................... ........................... ........................... 
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