
PASEN 2022 — BEDRIJVEN



De paasmanden & paaszakjes

Paasmand met paasei van melkchocolade

- Stukjes van bonen uit Madagaskar
- Pistachenoten uit Evia

Excl.  BTW € 13.68 ID : 094718599

Paasmand met paasei van chocolade

- Perzische rode bessen 
- Gember uit Guilin  
- Stukjes van bonen uit Madagaskar 

Excl.  BTW € 13.68 ID : 094718598

Paasmand met paasei van witte chocolade

- Perzische rode bessen
- Bosbessen

Excl.  BTW € 13.68 ID : 094718860

Paasmand met paasei van melkchocolade

- Stukjes van karamel en gezouten boter
- Pinda’s

Excl.  BTW € 13.68 ID : 094718860

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Le sachet Pâques Trio Speculoos

- Speculoos 
- Speculoos met vanille 
- Speculoos met melkchocolade of fondantchocolade

Melkchocolade:
Excl.  BTW € 8.96 ID : 094718859

Fondantchocolade:
Excl.  BTW € 8.96 ID : 094718609

Paaszakje met een assortiment aan zoetigheden

- 2 speculoos 
- 1 speculoos met vanille
- 3 paaseitjes met fondantchocolade 
- 1 zandkoekje
- 1 zandkoekje met chocolade
- 1 koekje met kers 

Excl.  BTW € 7.08 ID : 094718608

De paashaas en zijn paaseitjes 

- Konijn uit speculoos 23 cm
- Paaseitjes met chocolade

Excl.  BTW € 11.79 ID : 094726653

De streng van pasen  

- Eitje speculoos 100 gr
- Eitje speculoos vanille 100 gr
- Biscuit kers 80 gr
- Croquant 80 gr
- Chocolade zandkoekje 80 gr
- Mini cookie 80 gr
- Petits œufs en chocolat 130 gr

Excl.  BTW € 35.38  ID : 094718919

8 mm x 80 mm

23 cm

23 cm

80 mm x 60 mm x 100 mm



www.maisondandoy.com

Levering 
 
Individuele verzending € 7.5 excl. btw 
naar een adres  
 
Gegroepeerde verzending € 40 excl. btw 
naar de locatie van het bedrijf
 
Dit geldt voor leveringen binnen de Benelux. 
Wil je verzenden buiten de Benelux?  
Neem dan contact met ons op

Cadeaubon € 10 – 15 – 25 – 50 
 
De prijs is inclusief de verzending van de 
cadeaubon in een mooie kartonnen envelop. 
Je kan ook een persoonlijke boodschap 
toevoegen. De prijs en details vind je in de 
rubriek ‘personalisering’ hierboven. 
 
Te gebruiken op onze e-shop of in onze 
boetieks voor een periode van één jaar.

Wens je meer informatie over onze 
zoetigheden of wil je een bestelling 
plaatsen? Ik sta klaar om je verder  
te helpen.

Rosalie, Maison Dandoy
Spectaculoos Speculoos.

rosalie@maisondandoy.com 
+32  (0)499.05.45.76

Wij leveren aan huis vanaf een minimum 
aankoop van € 400 Excl.  BTW. 

Onze koekjes zijn tot vier maanden houdbaar 
en onze speculoos kan je zelfs zes maanden 
bewaren in een gesloten doos. 

Wij nodigen je uit om een bestelformulier in 
te vullen en dit te mailen naar commande@
maisondandoy.com.

Zijn er problemen met jouw bestelling? Dan 
helpen we je graag verder, dag en nacht, 
totdat het probleem is opgelost. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen 
indien er nog vragen zijn.


