
massieve eitjes art.nr. prijs aantal 

zakje witte chocolade eitjes 190 gram 10092002 2,00

zakje pure chocolade eitjes - VEGAN 190 gram 10092001 2,00

zakje melkchocolade eitjes 190 gram 10092000 2,00

zakje melk-caramel-zeezout chcolade eitjes 190 gram 10092010 2,00

zakje extra pure 72% chocolade eitjes - VEGAN 190 gram 10092011 2,00

zakje chocolade fantasie eitjes - VEGAN 180 gram 10091027 3,00

zakje chocolade eitjes assorti (wit, melk, puur, duplo, mokka) 190 gram 10092003 2,00

volume zak 450 gram met massieve eitjes in 6 smaken 450 gram 10094021 3,95

gevulde eitjes art.nr. prijs aantal 

zakje zure mat knetter eitjes - melkchocolade 190 gram 10091026 2,00

zakje toffee coffee eitjes - melkchocolade 190 gram 10091042 2,00

zakje stroopwafel eitjes - melkchocolade 190 gram 10091038 2,00

zakje praline eitjes - melkchocolade 190 gram 10091008 2,00

zakje peanutbutter crispy eitjes - melkchocolade 180 gram 10091040 2,00

zakje hazelnoot eitjes - melkchocolade 190 gram 10091005 2,00

zakje gevuld melk mix; caramel, butterscotch, crispy, chocomousse 190 gram 10091031 2,00

zakje discodip knetter eitjes - melkchocolade 190 gram 10092012 2,00

zakje crispy eitjes - melkchocolade 190 gram 10091019 2,00

zakje chocolade hagelslag eitjes - melkchocolade 180 gram 10091025 2,00

zakje advocaat eitjes - pure chocolade 190 gram 10091001 2,00

volume zak 450 gram met gevulde eitjes  in 6 smaken 450 gram 10094020 3,95

doosje 250 gram met een mix van diverse eitjes* 250 gram 10091011 3,00

* is in een beperkt aantal winkels verkrijgbaar. 

chocolade in folie art.nr. prijs aantal 

paashaas vader of moeder 10060042 1,00

paashaasje broer of zus 10060043 0,75

gouden chocolade paasei 10070102 0,75

verstopeieren 280 gram 10070100 3,00

verstopmix 280 gram 10070300 3,00

chocolade paastakhangers 10061010 2,00

hangeieren 3 uni kleuren 10070082 2,00

holfiguren art.nr. prijs aantal 

vrolijke chocoladekip in cadeauverpakking 10051018 5,00

chocolade paaskip 10061076 2,00

chocolade  paashaas met bloemen 10061079 2,75

chocolade lachende paashaas 10061078 3,75

bestelformulier paaseieren
Geef je bestelling door aan jouw # filiaal. 

Kijk voor meer informatie over deze paaseitjes en al ons paaslekkers op hema.nl 



luxe paaschocolade art.nr. prijs aantal 

zakje fondant kipjes 175 gram 10081031 2,75

zakje praline paasmix haasjes/lammetjes/kippetjes 180 gram 10081018 2,75

zakje landeitjes mix (38% hazelnoten) 180 gram 10095021 2,75

zakje paasmix met eitjes en gevulde paasfiguurtjes 180 gram 10096005 2,75

zakje chocolade spiegeleitjes 175 gram 10051002 2,75

zakje chocolade musket bloemetjes 175 gram 10080030 2,75

zakje chocolade paashaasjes 180 gram 10081037 2,75

zakje chocolade paaskippetjes 180 gram 10081038 2,75

art.nr. prijs aantal 

paas petits fours 6 stuks 10080010 3,50

eierdoosje met paaseitjes 10051003 2,50

bonbondoos eivorm groot 245 gram 10051004 7,50

bonbondoos eivorm klein 143 gram 10051005 5,00

luxe ei met vegan eitjes 10051006 5,00

luxe ei discodip 250 gram 10051008 7,50

luxe ei cookie dough 250 gram 10051009 7,50

luxe ei choco crisp 250 gram 10051010 7,50

koekjes & bakken art.nr. prijs aantal 

paaskoekjes - glutenvrij 10930012 2,50

donut koekjes 10950025 1,50

roomboter paaskuikentjes 10900278 1,50

paashaasjes en eitjes met choco  voetjes 10920154 1,50

schuimmix multicolour - merenque 10910076 1,75

bakmix paaskoekjes 10930013 4,50

bakmix muffins bunny bum 10970067 4,50

kinderassortiment art.nr. prijs aantal 

paasspekken 10090092 1,50

paasschuimmix 10082014 1,50

paassnoepjes 10051013 2,00

gespikkelde eitjes 10082012 2,00

chocolollies met paasfiguurtjes 10082013 1,50

zakje paasmuntjes 10049884 1,00

hangend paasei met chocolade figuurtje 10099892 1,75

katoenen zakje met paassnoepjes 10051014 2,50

katoenen zakje met marshmallows 10051015 2,50

DIY - maak van je ei een haasje 10060019 1,50

chocolade haasjes mini 10051017 3,50

kinder-cadeau paasmand (incl. kleurboek en stickers)* 10051011 12,50

* is in een beperkt aantal winkels verkrijgbaar. 

bestelformulier paaseieren
Geef je bestelling door aan jouw # filiaal. 

Kijk voor meer informatie over deze paaseitjes en al ons paaslekkers op hema.nl 


