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Zakje – kleine versnaperingen € 8.96 excl. btw

- Sinterklaas speculoos ± 15 cm

-  Speculoos met zwarte chocolade ± 15 cm  
(Laurent Gerbaud)

- Sinterklaas in marsepein ± 11 cm

- Suikerstok

- 2 chocolade munten 

 ID : 094723888

Onze Sinterklaas assortimenten – kleine versnaperingen
 Beschikbaar op bestelling tot 22/11/2021

Trio & co – kleine versnaperingen € 9.91 excl. btw

- Sinterklaas speculoos ± 15 cm 

- Sinterklaas in marsepein ± 11 cm 

- Sinterklaas melkchocolade gevuld met praliné 

- Speculoos met vanille 

- Suikerstok 

- 2 chocolade munten

 ID : 094723875

Duo van speculoos € 5.19 excl. btw 
– kleine versnaperingen

- 2 Sinterklaas speculoos ± 15 cm

 ID : 094723878

Het complete pakket € 11.79 excl. btw 
– kleine versnaperingen

- Sinterklaas speculoos ± 15 cm 

-  Speculoos met zwarte chocolade ± 15 cm  
(Laurent Gerbaud) 

- Sinterklaas in marsepein ± 11 cm 

- Sinterklaas melkchocolade gevuld met praliné 

- Suikerstok

- 2 chocolade munten 
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Trio & co € 12.74 excl. btw 
– grote lekkerbekken

- Sinterklaas speculoos ± 20 cm 

- Sinterklaas in marsepein ± 11 cm 

-  Sinterklaas melkchocolade gevuld  
met praliné 

- Speculoos met vanille 

- Suikerstok

- 2 chocolade munten

 ID : 094723882

Zakje – grote lekkerbekken € 13.21 excl. btw

- Sinterklaas speculoos ± 20 cm

-  Speculoos met zwarte chocolade ± 15 cm 
(Laurent Gerbaud)

- Sinterklaas in marsepein ± 11 cm

- Zandkoekjes met chocolade (50 g)

- 2 chocolade munten 

 ID : 094723622

Het complete pakket € 14.62 excl. btw 
– grote lekkerbekken

- Sinterklaas speculoos ± 20 cm 

-  Speculoos met zwarte chocolade ± 20 cm 
(Laurent Gerbaud) 

- Sinterklaas in marsepein ± 11 cm 

-  Sinterklaas melkchocolade gevuld  
met praliné

- Suikerstok

- 2 chocolade munten

 ID : 094723881

Onze Sinterklaas assortimenten – grote lekkerbekken
Beschikbaar op bestelling tot 22/11/2021



4

Onze assortimenten voor Kerstmis
 Om voor kerstavond geleverd te worden, bestellen voor 10/12/2021

The Speculoos Collection € 21.70 excl. btw 
Drie heerlijk knapperige verhalen 
(230 × 68 × 75 mm)

- Speculoos 100g

- Speculoos met vanille 100g

- Amandelbrood 80g

 ID : 094705457

Crunchy Only € 15.09 excl. btw 
Een grote klassieker en een iets excentrieker koekje 
(109 × 109 × 72 mm)

- Amandelbrood 125g

- Koekje met karamel en gezouten boter 125g 

 ID : 094705437

Precious Little Dandoy € 7.55 excl. btw 
Spectaculoos speculoos

- Knapperig kruidenkoekje 150g

 ID : 094705454
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Golden Biscuit Box € 37.74 excl. btw 
Een gouden doos met kleine snuisterijen
(200 × 200 × 90 mm)

- kattentong 100g

- zandkoekje 100g

- speculoos met vanille 100g

- speculoos 100g

- zandkoekje met pistache 100g

- koekje met karamel en gezouten boter 100g

- marsepeinreep 100g 

 ID : 094705440

Crispy Christmas.  € 31.13 excl. btw 
Om het nieuwsgierig kind in jou te herontdekken 
(205 × 205 × 74 mm)

- zandkoekje 80g

- amandelbrood 80g

- krokant koekje 80g

- koekje met hazelnoot en zwarte chocolade 80g

- speculoos met vanille 80g

- zandkoekje met chocolade 80g

 ID : 094705847

Lazy Sunday Afternoon € 56.6 excl. btw 
Het meest stijlvolle gezelschap om mee te luieren 
(204 × 324 × 90 mm)

- zandkoekje met citroen 120g
- speculoos met vanille 120g
- ‘Palet de dame’ met rozijnen 120g 
- biscuit met aroma van Earl Grey thee 120g
- ‘feuille de palmier’ 120g
- speculoos 120g
- koekje met karamel en gezouten boter 120g
- zandkoekje met chocolade 120g

 ID : 094705441

Onze assortimenten voor Kerstmis
 Om voor kerstavond geleverd te worden, bestellen voor 10/12/2021
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Voorbeelden van op maat gemaakte dozen en kaarten:

www.maisondandoy.com

Le goût du bonheur est
toujours meilleur à plusieurs !

Personalisering 

Onze dozen kunnen op twee manieren 
gepersonaliseerd worden:

-   hoes met de tekst en/of € 2 excl. btw 
het logo naar keuze 
Eenheidsprijs

-   kaart met een boodschap € 1.8 excl. btw 
Eenheidsprijs 

Onze diensten
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Levering 
 
Individuele verzending € 7.5 excl. btw 
naar het adres naar keuze 

 
Gegroepeerde zending € 40 excl. btw 

naar de locatie van het bedrijf

Levering in de Benelux. Wil je verzenden buiten  
de Benelux? Neem dan contact met ons op. 

Onze diensten

Proevertje 
 
Wil je eerst proeven voor je jouw keuze maakt? 
Neem contact op met ons team en wij sturen je een selectie 
van de producten in deze catalogus. 

Cadeaubon € 10 – 15 – 25 – 50 
 
De prijs is inclusief de verzending van de cadeaubon in 
een in een mooie kartonnen envelop.  
Je kan ook een persoonlijke boodschap toevoegen.  
(prijs en details in de rubriek ‘personalisering’ hierboven) 

 
Te gebruiken in onze e-shop of in één van onze boetieks 
vóór 31/12/2022.



Maison Dandoy, 
Spectaculoos speculoos. 

www.maisondandoy.com

Wil je meer informatie over onze zoetigheden of 
wil je een bestelling plaatsen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij.

Rosalie, Maison Dandoy
Spectaculoos Speculoos.

rosalie@maisondandoy.com 
+32 (0)499.05.45.76

http://www.maisondandoy.com
mailto:rosalie%40maisondandoy.com?subject=
https://www.facebook.com/MaisonDandoy/
https://www.instagram.com/maisondandoy/
https://fr.linkedin.com/company/maison-dandoy



