
Vrolijk paastafelen
met onze

Luxe bakkersstol
Deze stol is ambachtelijk gebak-
ken met eersteklas ingrediënten. 
Royaal gevuld met krenten, 
rozijnen, amandelen, hazelnoten 
én extra grove amandelspijs. 
Tip: vergeet de roomboter niet. 
Dan smaakt hij nog lekkerder.

Scones met gojibessen
Klassieke Schotse scones met 
Chinese gojibessen: het beste uit 
twee werelden op uw paastafel. 
De heerlijk zoete gojibessen zijn 
in Azië al eeuwen zeer gewild 
omdat deze boordevol vezels, 
ijzer, calcium en vitamine C zitten.

Scones met rozijnen
In Engeland is het een echte 
traditie: bij een feestelijke 
brunch of high tea serveer 
je scones. Deze variant met 
rozijnen is een klassieker. 
Tip: het lichtzoete broodje 
smaakt extra lekker met 
geklopte room en jam.

Handgevlochten 
paasvlecht
Ambachtelijk met de hand 
gevlochten en gevuld met 
amandelspijs en gele room. 
En als finishing touch 
bestrooid met de beste 
rozijnen. Deze paasvlecht 
wordt hét middelpunt van 
uw feestelijke paastafel.

Vrolijke paaskuikens
Deze vogeltjes maken de paas-
brunch extra gezellig. En met dit 
handige alles-in-een pakket 
staan de vrolijke gebakjes in een 
handomdraai op tafel. Probeer 
er dan maar eens van af te 
blijven!

 Knisperende chocolade 
paaseitjes
Hagelslag met een gouden 
randje! Deze knapperige 
paaseitjes van melkchocolade 
zijn een feest voor op tafel en 
een cadeautje op brood. Ook 
perfect om taarten, cakes of 
toetjes mee te versieren. 



Extra jam
Een handig verpakte verzameling 
luxe feestjam in zes potjes. In 
duo-smaken waarvan je fantasie 
op hol slaat: peer-kaneel, 
cranberry-kers, mirabel-reine 
claude, aardbei-bosaardbei, 
vijg-sinaasappelbloesem en 
abrikoos-mango.

Gegrilde aspergeham
Groene asperges zijn iets pittiger 
van smaak dan witte. En juist dat 
pittige combineert lekker met 
een sappige Vlaamse kookham 
die eventjes onder de gril heeft 
gestaan. Een culinair voorjaars-
cadeautje.

Bergkaas Abondance
Abondance-koeien grazen op 
hooggelegen Franse Alpenweides. 
Die pure grassmaak proef je 
terug in deze lichtpittige dessert-
kaas. Het AOC-keurmerk garan-
deert dat de kaas aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoet. 
Tip: eet er kletzenbrood en 
vijgenconfituur bij.

Luxe volkoren notenstol
Deze chique stol is ambachtelijk 
gebakken met pure ingrediënten. 
Volkorenmeel vormt de stevige 
basis. De vulling is een rijke mix 
van hazelnoten, walnoten, rozijnen, 
amandelspijs en een vleugje 
kaneel. 

AH puur&eerlijk 
Rondeeleieren
In Rondeelstallen wordt de 
natuurlijke leefomgeving van 
kippen perfect nagebootst. 
Overdag kunnen ze scharrelen, 
’s avonds zitten ze veilig hoog. 
Daarom hebben Rondeeleieren 
de maximale drie sterren van het 
Beter Leven-kenmerk. 

Feestelijke 
bakkersversierset 
Maak van uw paastafel een 
feestje met versierde cupcakes, 
muffins en koekjes. 
Deze handige decoratieset 
bestaat uit groene en rode 
marsepein, glazuurmix, marse-
peinen figuurtjes en musketzaad 
in paaskleuren.

Ambachtelijk paasei 
beschuit
Beschuit in de vorm van een 
ei. Dat is op-en-top Pasen! 
Ambachtelijk gebakken van 
volkoren granen en bestrooid 
met sesamzaadjes. Rijk van 
smaak, knapperig en heerlijk 
met bijvoorbeeld kaas en 
komkommer.

Romige burrata
Burrata komt uit Puglia, in de 
hak van de Italiaanse laars. 
De buitenkant van deze verse 
kaas is hetzelfde als die van 
mozzarella, de binnenkant een 
mengsel van mozzarella en 
room. De romige burrata is 
perfect voor in salades, over 
pizza’s of op een bruschetta.


