Héérlijke verse oliebollen en appelbeignets
op oudejaarsdag in Sint Agatha!!
Overhéérlijke verse oliebollen
èn appelbeignets afhalen in de MFA De Agaat
op 31 december 2021.
Bakkerij MOLA B.V. bakt ook dit jaar weer de oliebollen
op oudejaarsdag vers voor ons, zowel naturel als met krenten, rozijnen
en appelstukjes. Dit jaar hebben we ook weer heerlijke appelbeignets
van bakkerskwaliteit, echter in beperkte hoeveelheid. Bestelt u dus op
tijd, vanwege corona het liefste online. Tussen 14.00 uur en 16.30 uur,
in tijdsblokken, die u een dag van tevoren per email of telefonisch
krijgt, kunt u uw bestelling in de Agaat, volgens looproutes ophalen.
** Helaas dit jaar géén glaasje glühwein of warme chocolademelk **
Er zijn géén extra oliebollen op voorraad !! Dus bestel en geniet van
deze heerlijke oliebollen en appelbeignets met de jaarwisseling!
Iedereen kan t/m 27 december een bestelling
doorgeven: per mail: oliebollen.agatha@outlook.com * bij emailbestelling is
het bestelformulier in de brievenbus doen bij
na een bevestigingsmail
Thoonen Kozijnen, Liesmortel 9a, Sint Agatha
je bestelling pas
geplaatst !!
Telefonisch bij:
Wilma Bosma 06-15611818
Anja Thoonen 06–27650776
Graag contant (gepast) betalen of per pin in de Agaat

Wij danken u alvast voor uw bestelling
en wensen u een gezond & gezellig 2022!
-------------------------------------------------------------------------------…….x 11 stuks naturel à € 7,00

€ ………...

…….x 11 stuks met krenten, rozijnen en appelstukjes à € 8,00

€ ………...

…….x 11 stuks gemengd à € 7,50

€ …………

……..x 5 stuks appelbeignets à € 5,00

€ ………….

…….. stuks naturel à € 0,80

€ …………

…….. stuks met krenten, rozijnen en appelstukjes à € 0,80

€ …………

……… stuks appelbeignets à € 1,25

€ ………….

O

Ik ben niet in de gelegenheid om de bestelling op te halen en zou graag willen dat deze
thuis bezorgd wordt. Ik woon binnen een straal van 5 km van Sint Agatha.
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