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KERSTMIS & NIEUWJAAR

KERSTBUCHES GEBAK (4 à 6 pers.)

vanille slagroom
biscuit - bretoense zanddeeg - frambozen - slagroom

mokka botercrème
biscuit - mokkabotercrème

gâteau neige
biscuit - crème fraiche - frambozen - meringue

forêt noire
chocoladebiscuit - duo van melk- en donkere chocolademousse

madagascar
daquoise biscuit - vanille mousse - mango en passiecrème

samba
chocoladebiscuit - duo van melk- en fondant chocolade

KERSTBUCHES IJS (4 à 6 pers.)

vanille - meringue
vanille - mokka

vanille - chocolade
vanille - caramel beurre salé

vanille - framboos
kerstmannetje (1 pers.)

vanille - framboos

kerstman (6 pers.)
vanille - framboos

APERITIEF
kaas en currykoekjes

macaron gevuld met foie gras

ASSORTIMENT SOEPEN

QUICHE
zalm - spinazie

prei - ham
tomaat - ham

champignons - spek
gegratineerde witloof - ham

SCHOTEL MET OPWARMHAPJES
20 stuks

MINI-PIZZA’S

PIZZA-BAGUETTE

BROODSUGGESTIES
kerststol, assortiment kleine broodjes, vijgenbrood,

toastbrood, briochebrood, notenbrood,
verrassingsbrood met belegde sandwiches (op bestelling)

DESSERTSUGGESTIES
chocoladetru� els en zeevruchten, pralines,

assortiment dessertkoekjes, diminutief-gebakjes

Cadeautip! Manden naar wens gevuld met delicatessen 
van eigen fabricaat - Cadeaubonnen.

ASSORTIMENT KERSTMIS

Tevens hebben wij een assortiment ijs en sorbets ter beschikking in dozen van 0,5 liter. 
Wij stellen u sausjes voor om uw dessert helemaal ‘af’ te maken: chocoladesaus om op te 

warmen, aardbeiencoulis, caramel beurre salé, crème anglaise en advocaat.



Enkele raadgevingen van de chef:
onze hartige hapjes zijn het lekkerst opgewarmd in een traditionele oven (180°)  

tafelbroodjes (4min. op 180°) opwarmen in de oven geeft iets extra voor uw genodigden

pralines niet in de koelkast maar wel op keldertemperatuur bewaren

fruitmousses en  slagroomtaarten koel serveren

boterroomtaarten op kamertemperatuur serveren

WIJ WENSEN JULLIE ALLEN
PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR!

Er worden geen bestellingen genomen op 24, 25, 31 december en 1 januari. 
Tijdens de kerstdagen is de winkel gesloten op dinsdag en woensdag.

ASSORTIMENT NIEUWJAAR
ONZE KEUZE IN GEBAK (4, 6 of 8 pers.)

vanille slagroom
biscuit - Bretoense zanddeeg - frambozen - slagroom

mokka botercrème
biscuit - mokkabotercrème

concorde
biscuit - chocolademousse - chocolademeringue

deauville
chocoladecrème - crème brulée vanille

miroir framboos
biscuit gedrenkt met framboos - frambozenmousse

doyenné
croute - amandelbeslag - vanille ganache - doyenné peer

javanais
amandelbiscuit - mokkabotercrème

dacquoise
dacquoisebiscuit - mangocremeux - ananas en aardbei

citroentaart
zanddeeg - citroencremeux - meringue

frambozentaart
bladerdeeg - crème prise - biscuit - frambozen

BUCHES GEBAK (4 à 6 pers.)

vanille slagroom
biscuit - Bretoense zanddeeg - frambozen - slagroom

gâteau neige
biscuit - crème fraiche - frambozen - meringue

forêt noire
chocoladebiscuit - chodolademousse - slagroom

madagascar
daquoise biscuit - vanille mousse - mango en passiecrème

samba
chocoladebiscuit - duo van melk- en fondantchocolade

IJSTAARTEN NIEUWJAAR (4 à 6 pers.)

vanille - meringue

vanille - mokka

vanille - chocolade

vanille - caramel beurre salé

vanille - framboos

sneeuwmannetje (1 pers.)
vanille - chocolade

sneeuwman (6 pers.)
vanille - chocolade

Tevens hebben wij een assortiment ijs en sorbets ter beschikking in dozen van 0,5 liter. Wij stellen u sausjes voor om uw dessert 
helemaal ‘af’ te maken: chocoladesaus om op te warmen, aardbeiencoulis, caramel beurre salé, crème anglaise en advocaat.


