
Feestdagen
Special





Vier de feestdagen dit jaar thuis

We waren nog nooit zo vaak thuis als nu. Zo 
vaak thuis blijven is misschien niet altijd even
gezellig. Maak de feestdagen dit jaar daarom 

extra gezellig. Laat u inspireren door dit 
overheerlijke magazine...

Wij wensen u fijne feestdagen toe.
Blijf gezond!

Het Rijkhoff team



Speculaasjes



SpeculaasbrokkenSpeculaasbrokken



Gevuld speculaas
everkrijgbaar in 4 bloks of 6 bloks e



Roomchocoladeletter
met de hand gespoten

verkrijgbaar in melk, puur en witte chocolade
letters van A t/m Z - +/- 250 gram



Banketletter
Banketstaaf

Wij gebruiken uitsluitend 100% amandelspijs.
TIP! Voor gebruik altijd even uw letter of staaf 

opwarmen in de oven.
= 180 graden 6 minuten bakken=











Sinterklaas taartjes
Blauw kado

Marspein slagroom, gevuld met cake, slagroom, 

stukjes perzik en een laagje jam.

Rood kado
Marsepein chipolata, gevuld met cake, Zwitserse room, 

stukjes perzik en bitterkoekjes.

Sint
Marsepein slagroom, gevuld met cake, slagroom, 

stukjes perzik en een laagje jam.

Help! De Sint kan zijn kado’s niet vinden! 

Wil jij h
em door het doolhof heen helpen?



 O denneboom        
  O denneboom♪

♪



♪
Roomchocolade

kerstboom
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Kerstchocolade
1. roomchocolade 200 gram 
2. chocolade kerstbomen 18 stuks  
3. chocolade gemengd 200 gram  
4. truffelkogels 16 stuks 
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Luxe bonbondoos
verkrijgbaar in:
8doos 9 stuks 
8doos 16 stuk 
8doos 25 stuks 





Banketstaaf 
Banketkrans 



Koekkransjes
          250 gram 



Moskovisch tulband 
of

Amandel tulband

Kerstbrood
1000 gram 



Wist je dat...
*

je taartjes/cakes het beste +/- 20 minuten voor 
gebruik uit de koelkast kan halen. Zo komt de 

smaak het beste tot zijn recht.

*
je onze chocolade en bonbons NIET in de 

koelkast moet bewaren. Op die manier gaat de 
kwaliteit achteruit.

*
je taart het beste kan snijden door je mes eerst 

onder een warme kraan te houden.

*
wij begin volgend jaar onze winkel geheel gaan 

verbouwen.

*
wij sinds kort ook vegan gebak verkopen.

*



Kerstdessert
Framboos, mango & 
chocolade



Kerstboomtaart
Marsepeintaart gevuld met cake, 
slagroom, stukjes perzik en een 
laagje jam



Chipolata schnitt
Marsepein gevuld met 
cake, Zwitserse room, 
perzik en bitterkoekjes



Kerstbalslof
Slofbodem met kerstballen van 
bosvruchtenbavarois en een 
zachte vanillevulling 



Champagnetaartje
Koekbodem met 
champagnemousse en 
frambozenvulling 





De perfecte Rijkhoff kerstdag
*

9:30 
ontbijt 

 Moskovisch tulband met poedersuiker en een paar plakjes 
kerstbrood met een dun laagje roomboter

*
11:30

brunch
Redvelvet tulband & koekkransjes

*
14:00

koffie met...
chipolata schnitt of macarons

*
17:00

champagne time
champagnetaartje en zout/kaas koekjes

*
22:00

dessert
kerstdessert framboos, mango & chocolade

*



Appelbeignets



Oliebollen



Interesse in een zakelijk pakket?
U kunt hem zelf samenstellen.

Voor meer informatie info@rijkhoffbanket.nl

?





www.rijkhoffbanket.nl
Bos en lommerweg 319 - Amsterdam


