
PRIJSLIJST WINKEL BONBONMARGO 
BONBONS UIT MAL 

Deze bonbons komen uit een mal en zijn ongeveer 9 gram per stuk. Afhankelijk van de vulling is het omhulsel 
van pure, melk- of witte chocolade. 

SOORTEN / SMAKEN 

Ras-el-hanout, kruidnagel-sinaasappel, rabarber-aardbei, kardemom, marsepein-sinaasappel, praline, ganache. 
Drank: steranijs-pastis, perenschnaps, whisky, marsepein-amaretto. 
Chocolademelklolly: wit, melk of puur met een houten stokje. 
Bonbon grandioos: een grote bonbon (30-40 gr.) met diverse vullingen (sinaasappel vijg, ganache, kastanje, 
whiskey, etc.). 

PRIJZEN 

Per 100 gr. (± 10 stuks)  6,50 
Chocolademelklolly (1 st.)  1,30 
Bonbon grandioos (1 st.)  1,90 

BEDRUKTE BONBONS 

Verschillende gewichten, vormen en vullingen en verpakkingen mogelijk met uw eigen opdruk. Witte 
chocolade. Minimale hoeveelheid: 15 stuks. 

PRIJZEN 

Ontwerp- / inregelkosten  5,00 
Meerprijs per extra afbeelding 1,00 
15 stuks 30x20 mm  15,00 
15 stuks 33x25 mm  17,50 

HANDGEVORMDE BONBONS 

Deze bonbons worden met de hand gevormd en kunnen daardoor onderling qua vorm iets verschillen. 

Notenrondje: een plat rondje van chocolade met drie verschillende soorten noten en gojibes (± 7 gr). 
Gember-vijgenrondje: een plat rondje van een mengsel van pure chocolade, vijg, hennepzaad, kokos en verse 
gember (± 10 gr). 
Px-sherry: een karamelvulling vermengd met Px-sherry die door de melkchocolade gehaald is (± 14 gr). 
Pralineblokje: een kubusje van praline (± 12 gr). 
Notenkaramelrotsjes: gemengde noten, bij elkaar gehouden door karamel, deels omhuld door pure chocolade. 
Honing-notenfudge: gebrande hazelnoot in een zachte honingkaramel, gesneden in blokjes. 
Chocoladefudge: zachte fudge van chocolade en noten. 
Notenstaaf: een mengsel van verschillende noten in pure chocolade met kardemompitjes en chilipoeder. 
Hiervan wordt een staaf gemaakt die in plakjes gesneden wordt. 



Geconfijte citrusvruchtschil (sinaas, citroen, grapefruit, mandarijn): gedipt in pure chocolade. 
Babyvijg met tijm: vijgje gedipt in pure chocolade met tijm. 

PRIJZEN  

Notenrondje, notenstaaf, gember-vijgenrondje, px-sherry per 100 gr.   6,50 
Honing-notenfudge, chocoladefudge per 100 gr.     6,50 
Geconfijte schil per 100 gr.       6,50 
Notenkaramelrotsjes, pralineblokje per 100 gr.     6,50 
Babyvijg met tijm per 100 gr.       6,50 

TRUFFELS 

Vanilletruffel: Slagroomtruffel met vanille en een omhulsel van pure chocolade en cacao. 
Honing-munt truffel: Slagroomtruffel met honing en munt. 
Koffietruffel: Slagroomtruffel met koffie. 
Amarettotruffel: Slagroomtruffel met amandellikeur. 

PRIJZEN 

Per 100 gr. (± 8 stuks)        6,50 
 

RAUWE CACAOBALLETJES 

Incabes: Incabes, dadel, amandel, rauwe cacao, honing. 
Sinaasappel-vijg: Sinaasappel, vijg, walnoot, honing, rauwe cacao, sesamzaad, kaneel, kardemom. 
Kokos-gember: Kokos, gember, dadel, amandel, rauwe cacao, honing. 

PRIJZEN 

Per 100 gr. (± 10 stuks)        6,50 
 

  



TAARTEN EN KOEKEN 

Hollandse appeltaart: Speltbloem, roomboter, ei, rietsuiker, paneermeel, rozijn, appel, kaneel. 
Citroentaart: Tarwebloem, roomboter, ei, rietsuiker, polenta, citroen. 
Walnoot-karamel-chocoladetaart: Dadel, walnoot, paranoot, pure chocolade (75% cacao), groene thee, 
kokosolie, whiskey (niet biologisch), amaretto. 
Dadel-walnootkoek: Dadel, walnoot, kokosolie, roomboter, ei, kokos, chiazaad, rijststroop. 
Gevulde speculaas met walnootspijs: Speltbloem, suiker, roomboter, walnoot, ei, citroen, melk, specerijen. 
Chocoladetaart met notenbodem en Gunpowder groene thee:  Pure chocolade (75% cacao), walnoot, 
paranoot, dadel, groene thee, kokosolie. 

PRIJZEN 

Hollandse appeltaart        22,50 
Citroentaart (22 cm)        22,50 
Walnoot-karamel-chocoladetaart (24 cm)      27,50 
Dadel-walnootkoek (16x26 cm / 16 stukjes)      27,50 
Gevulde speculaas met walnootspijs (21x21 cm / 16 stukjes)    27,50 
Chocoladetaart met notenbodem en Gunpowder groene thee (24 cm)  25,00 

SIROPEN 

Verschillende smaken: Gember, citroen, sinaasappel, grapefruit, lavendel, seizoenssmaken. 
Gezoet met rietsuiker. Conserveringsmiddel: citroenzuur. 

PRIJZEN 

Fles 500 ml         6,80 
   
  



INFORMATIE EN CONTACT 

De gebruikte ingrediënten zijn biologisch, de pure chocolade is Fair Trade biologisch van Callebaut, melk en wit 
biologisch van Vivani. Het gebak en de bonbons zijn handgemaakt door Margo Boogaard. 
Alle prijzen zijn inclusief  BTW. 

BonbonMargo 
Margo Boogaard 
Burg. de Withstraat 58 
3732 EM De Bilt 
030-2880662 / 06-15842972 
info@bonbonmargo.nl / www.bonbonmargo.nl 
BTW: NL001799083B01 
KvK: 56283717 
Bank: NL92 RABO 0307 6471 88 t.n.v. BonbonMargo 

Winkel: 
Adres: Dorpsstraat 42, De Bilt 
Openingstijden: woensdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 11-17 uur, zondag 13-17 uur. 

Bezorgen: 
Bij bestellingen van 100 euro of hoger binnen een straal van 25 km rond onze winkel: gratis. 
In overige situaties in overleg en worden er kosten in rekening gebracht. 
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