
 

Besteld voor Woensdag 17 
uur op te halen vanaf vrijdag 
10 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkoren maar dan toch fijn dat is 
wat bruin van de Kilsdonkse 
molen zo lekker maakt. Het graan 
wordt op de molensteen gemalen. 
100 % volkoren  

 

Echt een brood uit de natuur, met 
zonnebloem en pompoenpitten 
en gedroogde brandnetelblaadjes. 
Brandnetel is al vanuit de oudheid 
gezond, het bevat vitamine A, B, 
en K en is rijk aan mineralen zoals, 
calcium, ijzer, kalium, fosfor, 
mangaan, zink, koper en 
magnesium. 
Een spannend brood 

Fijn gemalen tarwe in een 
broodblik gebakken. 
Een van de klassiekers. 

 

Lekker donker brood op de vloer 
van de oven gebakken met een 
robuuste korst vol zaden. Veel 
gebruikt voor lunch gerechten. 
Dik gesneden opmaken met beleg 
en rauwkost.  

 

1 -BRUIN VAN DE MOLEN 

3- TARWEBROOD BUS 

6 - PRO HART DONKER MEERGRANEN 

5 - BRABANDER ZONNEPIT 

4 - WALDKOREN 

2 - LAMERS NATUUR 

De topper onder de Brabanders, 
brood boordevol 
zonnebloempitten. Lekker donker 
door de mout. Met 
volkorentarwemeel behoort deze 
soort tot vezelrijke voeding.  

Donker en vol zaden en pitten. 
Gebakken met een krokante 
korst. 
Voor de echte liefhebber. Dit 
brood hoeft niet eens belegd te 
worden, zo smaakvol is het.  

7 - ARDENNERBOL GROOT  

EN KLEIN 

Lekkere bol met geroosterde 
tarwe en rogge, fijn gemalen. OP 
desem basis met een kleine 
ondersteuning van gist. 
Tip: ongesneden en lekkere dikke 
plakken van snijden; heerlijk bij 
aperitief met tapenade en 
kruidenboter 

€3,19/€1,63 

€3,96 

€3,14 

€3,56 

€3,96 

€3,85 

€3,96 

€2,47 

8 - Belgische roomboter puntjes wit en bruin  
per 6 stuks 

Op het witte Belgische roomboter 
puntje, volgde natuurlijk al snel de 
bruine. 
Niet te koud uit serveren, dan 
komt de smaak niet goed tot zijn 
recht. Beetje warm dus, smakelijk! 

9 - Rozijnenbollen per 6 stuks 

Rozijnenbol, gewoon lekker of 
met een plakje oude kaas…. 
De bol die je energie geeft 

10 - Tarwebollen  gesorteerd per 6 stuks 

Voor als u niet kiezen kunt. 
Een assortiment uit onze bruine 
broodjes. 
Gesorteerd in een zakje 

11 - Witte puntjes per 6 stuks 

In een rijtje op de bakplaat 
gebakken broodjes. Volle romige 
smaak door de melk.  

 

12 - Zachte Tarwe bollen  per 6 stuks 

Bruin fijn gemalen bolletje. 
Lekker mals van smaak.  

 

13 - Waldkorenbollen per 4 stuks 

Zoals bij het groot brood, lekker 
donker vol granen en zaden. 

 

14 - 100% volkoren Mueslibollen per 4 stuks 

Volkorenbroodje met rozijnen, 
cashewnootjes en cranberry’s. 
Tip van een klant uit de winkel; 
besmeren met ( wild ) paté 

€3,08 

€2,42 

€2,97 

€2,97 

€3,30 

€4,20 

€3,30 
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Heerlijk als tussendoortje. Bereid met 
streekhoning van Ecopoll uit Geffen. Er is 
geen suiker aan toegevoegd. Een 
(h)eerlijk tussendoortje. 

15- PEPERKOEK 

16- BOERENCAKE 

Hier kunt u 8 dikke plakken uit snijden. 
Dessert tip; Trifle, laagje cake besprenkelen 
met Cointreau, vers fruit en slagroom erop. 
Deze handeling nog eens herhalen. 
Mooi serveren in een glazen schaal. 

17- CAKE TO GO 

Cake on the Go. 
(kleine cake van 2-3 plakken, elke keer 
een verrassing welke smaak) 
de bakkers Lamers bakken elke keer een 
andere smaak. Laat je verrassen! cake per 
plak. Groot genoeg om te delen, te lekker 
om te delen. 

18- MINI WORSTENBROODJES PER 10 VERPAKT 

Ons Brabantse worstenbroodje als een 
klein hapje. 
Lekkerste warm uit serveren. 
Verkoop vanuit de diepvries. 

 

19- KNOFLOOKBROOD 

Heerlijk stokbroodje met knoflook, 
verse peterselie en olijfolie. Even in de 
oven serveren bij een maaltijd salade 
of lekkere soep. Bij een borrelplankje 
kan natuurlijk ook. 

20- BRABANDER BREKER 

‘n Lekker donker Brabander brood 
met zonnebloempitten, mosterd en 
Drielse oude kaas. 
Lekkerste even in de oven  
180 Graden 4 minuten. 
 

21- Focaccia tomaat & knoflook 

‘Stokbrood bereid met olijfolie en 
on-top tomaat, knoflook en 
zeezout. Ook heerlijk te vullen 
met b.v. roerbakgroente 

€4,62 

€5,90 

€2,26 

€11,50 

€3,40 

€4,20 

€4,05 


