Kanelbullens dag
4:e oktober
K anelbullens dag firas i år för tjugonde sedan instiftandet 4/10 1999 i samband med Hembakningsrådets 40-års jubileum. Att uppvakta sina medarbetare och kunder har genom åren blivit allt populärare med
detta klassiska kaffebröd.
V i bakar för fullt under natt, morgon & dag men för att kunna garantera tillgången tar vi gärna emot
förbeställningar (vissa år de tagit helt slut på eftermiddagen). Vid förbeställning garanterar vi inte bara
tillgången utan erbjuder dessutom lite rabatt eftersom vi lättare kan planera produktionen.
Ö nskas utkörning/leverans av kanelbullarna har vi ett rabatterat pris även på det, beställer ni minst 26st
kostar utkörning endast 60kr inom postadress Linköping.
S kriv ut, fyll i & maila sedan en scannad kopia till magnus@gyllenbageri.se. Har du inte möjlighet att scanna
kan du skicka motsvarande information i ett mail eller lämna in lappen på något av våra konditorier.
Senast 3/10 kl. 14.00 behöver vi din beställning!

Best. antal*:_______pris/st, ex. moms:

10-25st

7,95

26-49st 7,60

50-99st 7,37

100-199st 7,14

200-

6,25

*/Kanelbulle standard, vikt ca. 50g. (Kanelbullarna är nöt, mandel, laktos & äggfria men spår av detta kan förekomma)

Laktosfri bulle (från eget bageri) 16,97 /st antal________ Gluten, laktos & äggfri bulle (fr. Fria bröd bageri) 19,64 /st antal________
Sockerfri bulle (fr. eget bageri) 18,75 /st antal________

Annat_____________________________________________________

hämtas eller levereras:

Bageributik

Café Gyllen

Linds city

Linds Ryd

US N.entré

US O-hus

leverans*

*/adress,kontaktpers. & tel.nr för ev. leverans: ___________________________________________________________________
(för ev. leverans inom postadress Linköping tillkommer 60:- (ord. 143-196kr)

Datum:
Betalning:

4/10

annan dag:______________ Tid för hämtning/leverans: (senast) kl._______

faktura (*vg. fyll i uppgifter nedan)

kontant (vid leverans gärna med jämna pengar,
OBS! priser ovan är exl. 12% moms)

Beställare:_________________________ ref:_____________________ tel.nr:____________________
adress (vid fakturering) _____________________________________________________________________________________
ev. ref/märkning el. övrig info: ________________________________________________________________________________

Bekräftelse: mail:____________________@_____________________ (eller) -tel:________________
(vi bekräftar mottagen beställning via mail eller telefon, ev ändringar efter gjord beställning tar vi gärna emot på mail)

