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COMMUNIE BESTELLIJST 2017       

 
 
Uw bestelling wordt dagvers op de dag van de communie gemaakt en geleverd.  
Zelf afhalen in Stein bij de bakkerij mag ook, wel vóór 9 uur ’s ochtends. 
 

Meer informatie en foto’s van onze produkten vindt u ook op onze site  :   www.dukers.nl 
Vragen stellen en foto’s doorsturen kunt u  doen via ons mailadres  : bestellen@dukers.nl 
 
Lijst ingeleverd in filiaal :  ___________________ 
 
d.d. :                      ____        -  _____        -  2017 
 
bij verkoopster :  _______________________ 
 

 
Datum communie :   ______       -  ______      -  2017 
 
Naam communikant voor op de taart (in blokletters s.v.p.)                                                         
 
______________________________________  

Jongen       Meisje    

 
Achternaam besteller 
 

 Afhalen   

     wordt bij de bakkerij Stein, Mauritsweg 9, opgehaald  op de 

dag van de communie om  ……… (tussen 7.00 en 9.00 uur mogelijk) 

     wordt in winkel   ………………..  opgehaald  op de dag vóór 

de communie om  ……….. uur.   
 
Bezorgen (vanaf €50) gratis op het afleveradres,  (een exacte 
tijd kan niet worden doorgegeven omdat logistieke planning pas 
’s ochtends mogelijk is, afhankelijk van aantal bestellingen, 
grootte van de bestellingen en ligging van de afleveradressen) 

    op de communiedag zelf tussen 7.00 en 11.00 uur. 
(SVP iemand thuis zijn of de sleutel even afgeven uiterlijk dag van te voren) 

  op de dag vóór de communie tussen 10.00 en 13.00 uur  

Thuisadres : 
Straat +  
postcode + plaats 

 
 
 

Tel.nr. besteller  

Email adres besteller 
voor sturen factuur 

 
 

Afleveradres  
(indien anders dan 
thuisadres)  

 

Tel.nr. locatie  

 
 Graag zelf uw bestelling leesbaar invullen in blokletters. Onze verkoopmedewerkster kan u adviseren,  

maar ze zijn niet aansprakelijk voor het verkeerd invullen van de lijst. 
 

 Mocht er onverhoopt toch iets niet correct worden afgeleverd, dient u dit meteen na levering te melden op                  
tel.nr. 046-4260142 mocht het dringend zijn. Bij niet dringende zaken kunt u de dag erna dit telefoonnummer bellen. 

 

 Betaling dient te geschieden bij inlevering van de lijst, doch uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de levering/afhalen. 
 

 Aanpassingen kunnen kostenloos worden verwerkt tot uiterlijk 3 dagen voor datum afhalen/bezorgen. Latere 
aanpassingen tegen administratiekosten. 



  
COMMUNIETAARTEN 
Alle taarten worden standaard afgewerkt met verse aardbeien, een rozenkransje, 
bijbeltje plus naam communiekant. Poppetjte tegen betaling erbij te bestellen.     

 
VLAAIEN (ook middel vlaaien zijn mogelijk, vraag hiervoor de 
gewone vlaailijst) 

Slagroom taart groot rond (12 pers.) 24.95  Abrikozen riempjes 10.65  

Slagroom taart rechthoekig ( 20 pers.) 32.50  Abrikozen linzen 11.40  

Slagroom taart rechthoekig  (40 pers.) 61.50  Abrikozen strooisel 10.65  

Slagroom / fondant taart groot rond  (12 pers.) 25.95  Alpina (appel/abrikoos/ananas) 10.65  

Slagroom / fondant taart rechthoekig ( 20 pers.) 34.50  Ananas riempjes 10.65  

Slagroom / fondant taart rechthoekig   (40 pers.) 63.50  Appel amandel 10.95  

Moccacrème taart rond (12 pers.)  26.50  Appel cake 11.40  

Moccacrème/fondant taart rond  (12 pers.) 26.50  Appel strooisel 10.65  

Moccacrème/fondant taart rechthoekig  (20 pers.) 34.50  Appel Provence (verse appel op bladerdeeg) 11.75  

Moccacrème/fondant taart rechthoekig  (40 pers.) 63.50  Appeltoeslag 10.65  

Aardbei / mango / chocolade*  taart  rond  (12 pers.) 27.95  Kersen riempjes 10.65  

Aardbei / mango /  chocolade*  fondanttaart  rond * (12 pers.) 29.95  Kersen amandel 10.95  

Kerkboek taart slagroom/fondant   (± 30 pers) 52.50  Kersen korstdeksel 10.95  

Kerkboek taart moccacrème/fondant (± 30 pers) 54.50  Kersen linzen 11.40  

Kerkboek taart half slagroom/half moccacreme/fondant 54.50  Kersen strooisel 10.65  

Communie snoeptaart (geen aardbeien) rond  (12 pers.) 25.50  Kruisbessen  riempjes 10.65  

Communie snoeptaart (geen aardbeien)  rechthoekig  (20 pers.) 32.95  Pudding strooisel 10.65  

Amerikaanse taart (20 pers.) zie klapper voor CAnr :                43.00  Rijste 10.95  

Rode pruimen korstdeksel 10.95  

Communietaart 2-hoog 40 pers. fondantkleur bij benadering 
(zachtroze, hard roze, zachtblauw, donker blauw, grasgroen) 
Kleur :  
 

65.00  Tarte Tanzania (perzik/abrikoos/maracuja) 11.40  

Zwarte pruimen riempjes 10.65  

Vlaai snijden per vlaai 1.50  

Foto op taart  (bestand digitaal aanleveren tot uiterlijk 5 
werkdagen vooraf op bestellen@dukers.nl) 

12.95  Gedecoreerde communie tulband cake  9.70  

Keuze Communiekantje/poppetje  
Uitzoeken mogelijk in onze winkel in Stein vanaf 10 maart 2017 of webshop.  

Petit Fours Communie Decoratie 10 stuks
  

15.50  

Art.nr Prijs Versierde muffins / cupcakes 
Vanaf 25 stuks leenstandaard gratis erbij 

1.40  

EIGEN WENS :  

LUXE VLAAIEN                                    (*  = doorhalen wat niet van toepassing is) ZACHTE BROODJES(* = doorhalen wat niet van toepassing is) 

Aardbeien gistbodem met gele room 15.35  Zachte pistolets wit (10 stuks) 4.20  

Aardbeien gistbodem met gele room + slagroom  19.15  Zachte pistolets bruin (10 stuks) 4.20  

Aardbeien op harde wener bodem 15.35  Zachte pistolets meergranen (6 stuks) 3.20  

Aardbeien op harde wener  bodem + slagroom 19.15  Zachte witte bollen (6 stuks) 2.50  

Aardbeien speciaal  15.65  Zachte bruine bollen (6 stuks) 2.50  

Advocaat cocktail 16.55  Witte bollen sesam / maanzaad * (6 stuks) 2.50  

Appelcitroen 15.55  Mini bolletjes wit + bruin assorti (10 stuks) 3.40  

Beatrix 15.55  Minibroodjes wit  lang (10 stuks) 3.40  

Bienestich met verse aardbeien 13.20  Minibroodjes bruin lang (10 stuks) 3.40  

Bienestich met advocaat 13.20  Mini rozijnenbollen (10 stuks) 3.60  

Bienestich met kersen of mandarijn *  13.20  Partybrood groot    wit   /  bruin *  (30 mini’s) 10.10  

Bienestich Speciaal met kersen  of  mandarijn * 15.15  Partybrood klein     wit   /  bruin  * (14 mini’s) 5.35  

Caramel 15.15  Roomboter vlechtbroodjes (6 stuks) 3.20  

Banana Cocktail 16.55  Roomboterbroodjes lang (6 stuks) 3.20  

Christoffel (kersen+chocoslagroom) 15.55  Rozijnenbollen (6 stuks) 3.20  

Engeltjes (gele room basis+abrikoos+slagroom) 15.55  Mueslibollen (6 stuks) 3.20  

Gemengde fruit  op gele room bodem 12.95  HARDE BROODJES  per soort min. 5 afnemen 

Gemengde fruit  op gele room bodem  + slagroom  17.65  Petit pain wit (ook bake-off mogelijk) 0.75  

Kersenroyal 15.55  Petit Pain bruin (ook bake-off mogelijk) 0.75  

Kersen-schuim 15.55  Schnittbroodjes  0.45  

Kersen Biezonder (kersen+slagroom op bladerdeegbodem) 16.55  Rogge schnittbroodjes 0.45  

Koffie Verkeerd (koffie verkeerd bavaroise+schuimplak) 15.55  Kampioentje 0.50  

Kruisbessen-schuim 15.55  Mini assorti 10 stuks (ook bake-off mogelijk)  3.10  

Mango  15.15  STOKBRODEN (ook bake-off mogelijk) 

Moeders Liefste 12.95  Stokbrood wit  1.70  

Open kersen op gistbodem + slagroom 15.55  Stokbrood bruin  1.70  

Open-abrikozen op gele room bodem 11.60  Melano stokbrood  of  Volkoren stokbrood 1.80  

Open-kersen op gele room bodem 11.60  Ciabatta stokbrood 1.55  

Rijste met slagroom 15.55  Turks Pidebrood 600 gr. rond 1.65  

Rijste met slagroom en advocaat 16.25  Focaccia Tomaat / Focaccia Olijf  2.00  

Rijste met slagroom en kersen 16.25  SNACKS (om zelf op te warmen) 

Rijste met slagroom en abrikozen  16.25  Saucijzenbroodje  1.60  

Fruitassorti  Cocktail 16.55  Saucijzenbroodje mini 0.95  

Vlaai snijden per vlaai  1.50  Worste  /  frikandel  /  kroket  broodje * 1.60  

Bezorging is gratis vanaf €50 euro ;   bezorgbestellingen kleiner dan € 50.00 worden €4 transportkosten in rekening gebracht. 
Alleen levering in onze winkelregio Beek, Bunde, Elsloo, Geleen, Meerssen en Stein. 
Overige regio’s tegen transportkosten retour vanaf bakkerij Stein. 
Afhalen is alleen bij de bakkerij in Stein mogelijk. 
 
Voor speciale wensen maken we graag even tijd.  
Mail voor een afspraak naar Anita op  info@dukers.nl.  
 
Bedankt voor uw bestelling.  
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