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Den helt rigtige smag
Hos Svinninge Bageri har vi siden 1995, da Inge og René
Christensen åbnede den første butik, gjort vores ypperste
hver eneste dag for at kunne tilbyde de bedste bageriprodukter. Vi sætter en ære i, at vi udelukkende bruger vores
egne opskrifter. Vi bruges vores egen surdej og sørger for, at
brødet altid får den helt rigtige smag. Det er vigtigt for os,
at vi altid kan tilbyde vores kunder friskbagt brød, og derfor
bager vi alt i løbet af natten og i butikkernes åbningstid. I
vores bagerbutikker finder du – ud over vores altid smilende
medarbejdere – et stort udvalg af bageriprodukter, hvad
enten det drejer sig om friskbagt brød, lidt til den søde tand
eller et hurtigt og nemt måltid.
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Morgenmad
Vil du starte din dag med en lækker morgenmad, har vi
morgenbrød, vi bager udelukkende efter egne opskrifter
med nøje udvalgte råvarer og uden unødvendige tilsætningsstoffer og E-numre. Vi har brød i ovnen i størstedelen
af butikkernes åbningstid, så du er sikret lækker, friskbagt
morgenmad, uanset hvornår vækkeuret ringer.

Kager
Ønsker du mange små, ensformige eller forskellige kager til
kagebordet, eller skal du bruge én stor kage, så kan vores
konditorer lave næsten alt på bestilling. Kun din fantasi
sætter grænser. Vi nyder at kunne levere en smagsoplevelse
og et helhedsindtryk med flotte detaljer - og som ved alt
andet er kvalitet første prioritet.

Frokost
Når sulten melder sig, står vi klar til at hjælpe dig med en
lækker frokost. Gider du ikke smøre madpakke til næste dag,
kan du bestille frokosten online. Vores frokost er sammensat
af sunde råvarer, og du kan forvente det bedste i hver en
bid.

Festkager
Når et af livets store øjeblikke skal foreviges, står vi i
Svinninge Bageri klar til at hjælpe med en skræddersyet
festkage. Hvad end det drejer sig om en bryllupskage,
fødselsdagskage eller konfirmationskage, så skaber vi en
personlig kage med et udseende og smag, der er præcis,
som I ønsker. Når I tænker tilbage på jeres fest, vil kagen stå
knivskarpt for jeres øjne.

Dansk mel og godt håndværk siden 1899
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Svinninge
Hovedgaden 27
4520 Svinninge
59 26 50 50
svinninge@svinningebageri.dk

Fårevejle
Tuborgvej 2
4540 Fårevejle
59 65 58 38
faarevejle@svinningebageri.dk
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Holbæk – Nygade
Nygade 2
4300 Holbæk
71 99 33 53
nygade@svinningebageri.dk
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