Lekkers onder de Kerstboom
Abdijspeculaas
Sneeuwpopje

3,00 euro

Hartje

3,20 euro

Ster

3,20 euro

Kerstboompje

3,20 euro

Engeltje met marsepein

4,40 euro

Hartje met marsepein

4,65 euro

Hart +/- 18 cm bedekt met marsepein

10,25 euro

Ster +/- 18cm bedekt met marsepein

10,25 euro

Kerstboom +/- 21 cm bedekt met marsepein en chocolade kerstballen

15,40 euro

Sneeuwpop +/- 26cm bedekt met marsepein en chocolade bezem

17,50 euro

Kerstboom +/- 32 cm met marsepeinen sneeuwpop

21,40 euro

Peperkoeken harten
Met parelsuiker +/- 19cm

11,40 euro

Met noten +/- 19cm

11,95 euro

Wij maken ook graag geschenkpakketjes op maat.
Cadeaubox klein

vanaf 27,50 euro

Cadeauxbox groot

vanaf 45,50 euro

Interesse? Stuur dan zeker een mailtje naar bestellingen@philipsbiscuits.be met uw gekozen budget.
We werken graag een voorstel op maat voor u uit.

End Of Year blik 2020
200g

Notenkraker

300g

Ballerina’s

550g

Notenkraker of Ballerina met Notenkraker
Het blik van 550g is verkrijgbaar in 2 versies. Gelieve bij uw bestelling uw keuze door te geven.
Standaard voorzien wij een mengeling van beide.

Philip’s Biscuits blik Classic Line

Limited Edition blik

200g-300g-550g

200g-300g-550g

De blikken kunnen gevuld worden met Antwerpse Handjes of assortiment koekjes.
Het blik van 200g kan enkel gevuld worden met Antwerpse Handjes.
Blik 200g

15,10 euro

Blik 300g

22,45 euro

Blik 550g

29,90 euro

Bovenstaande blikken worden verpakt in feestverpakking!

Origineel blik Antwerpse Handjes
300g

21,35 euro

Renéeblik 550g assortiment of Antwerpse Handjes
29,90 euro

Ballotin – luxe kartonnen doosjes
Onze ballotins worden voorzien van een eindejaarsleeve

Mini ballotin met 5 Antwerpse Handjes 2,50 euro
Ballotin 125g

6,50 euro

Ballotin 250g 11,50 euro
Ballotin 550g 24,50 euro
Ballotin 1kg

45,00 euro

De ballotins kunnen gevuld worden met Antwerpse Handjes of assortiment koekjes.
De ballotin van 125g en miniballotin kunnen enkel gevuld worden met Antwerpse Handjes.

Tinnen koker Notenkraker
gevuld met +/- 200g assortiment koekjes 20 euro

De tinnen Notenkrakers zijn verkrijgbaar in blauwe en rode versie.
Gelieve bij uw bestelling uw keuze door te geven, standaard voorzien wij een mengeling van beide.

Koekjeshoudertje
Gevuld met +/- 150g assortiment koekjes 6,50 euro
Gevuld met +/- 150g Kerstkoekjes 5,85 euro

De koekjeshouders zijn verkrijgbaar in 4 bovenstaande versies.
Wij voorzien hiervan standaard een mengeling van deze versies.

Houdbaarheid koekjes
Blik tot 5 weken
Ballotin tot 2 weken
Zakjes tot 3 weken

Prijzen steeds per stuk inclusief BTW
Opgegeven afmetingen en gewichten kunnen licht afwijken

Volg ons nu ook op social media!

