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U KAKE TIL EN SPESIEL

NÆRMERE 100 ÅR MED
UTSØKT BAKST
Haugli Bakeri AS har en historie fra 1924 – og er i dag
markedsledende kjede av bakeriutsalg på Karmøy,
Haugesund, Sveio og Tysvær.
Vi baker brød og kaker i vårt moderne bakeri, og
leverer til hele Haugalandet. For oss er det svært
viktig med høy kvalitet og god service. Derfor forsyner
bakeriet alle våre bakeriutsalg med deigemner. Disse
blir hevet og stekt i hvert enkelt utsalg, og kan dermed
serveres rykende ferske. Slik vil du kunne nyte ferskt
bakverk uansett når på dagen du besøker oss.
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MODERNISERT – MEN DEN
SAMME GODE SMAKEN
Vi har hatt et ønske om å modernisere oss, og å skape
en rød tråd mellom utsalgsstedene våre. Vi har derfor
benyttet oss av samme fargepalett, fliser og liknende,
for at du som kunde enkelt skal kunne kjenne oss
igjen. I alle våre utsalg vil du helt uavhengig av
interiørdesign fremdeles motta den samme gode
servicen – og ikke minst den samme gode smaken.
Du som kunde er svært viktig for oss – og vi håper du
vil nyte kanelsnurrer, vikingbrød eller annen bakst hos
oss. Velkommen!
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HAUGLI BAKERI BUTIKK AS
Rennesøygaten 10, 5537 Haugesund

www.hauglibakeri.no

52 70 32 20

facebook.com/HaugliBakeri

post@haugli.no

@hauglibakeri

klistrelapper
Stolt leverandør av nyttekjøretøy til Haugli Bakeri - vi takker for tilliten!
d trykk på
til 8x4 cm

8 cm

www.kalkulatoren.net
E-post: jarle@kalkulatoren.net
Tlf. 412 10 219

VI TAKKER FOR GODT SAMARBEID OG
OPPDRAG SOM TOTALENTREPRENØR
for ombyggingene av Haugli Bakeri Butikk

Sett farge pA Haugalandet! BLI

maler

Installasjon og Service: 52 80 26 00
installasjonogservice@aibel.com
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RREKTUR

«Som opplæringsbedrift har vi i generasjoner bidratt til opplæring
av dyktige malere og gulvleggere. Vi satser på DIN fremtid i et godt yrke,
hvor fagkunnskap, HMS, drifts- og bransjeforståelse er like viktig»

www.risanger-sonn.no

