KERST- en NIEUWJAARSGEBAK

1,80 €/persoon

De volgende soorten zijn te verkrijgen in BUCHEVORM (4-6-8 personen) tot 24
decem ber en nadien in HARTVORM (4-6-8 personen).

S LAGROOM GEBAK
Een combinatie van lichte slagroombiscuit met fruit.

C REME AU BEURRE GEBAK
Een combinatie van een op smaak gebrachte roomboter crème met lekker veel biscuit
in drie verschillende smaken : vanille, mokka en chocolade.
De volgende soorten zijn te verkrijgen in BUCHEVORM (4-6-8 personen) tot 24
decem ber en nadien in RON DE VORM (1-6 personen).

C RISTALLINE
Verschillende laagjes biscuit afgewisseld met bavarois van aardbei en rabarber.

R OSE DE N OËL
Verschillende laagjes biscuit afgewisseld met bavarois van frambozen en mango.

P ASSIE
Een mousse van passievruchten en frambozen.

M ARQUISE
Een combinatie van witte chocolademousse met een pralinévulling en een coulis van
griottinnes.

A RABICA
Mousse van praliné met een interieur van witte koffiebonen en een bodem van
krokante chocolade.

G IANDUJA
Een mousse van hazelnootchocolade met geconfijte appelsien en een laagje krokant.

C HOCOLADE BUCHE
Verschillende laagjes biscuit afgewisseld met wit en bruine chocolademousse.
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IJSBUCHES

2,70 €/persoon

F RAMBOZENBOOMSTAM

(4-6-8 PERSONEN )

Dialoog tussen vanilleroomijs en frambozensorbet.

J AVABOOMSTAM

(4-6-8 PERSONEN )

Dialoog tussen vanille- en chocoladeroomijs.

I NDIVIDUELE PORTIES

2,85 €

(1 PERSOON )

Chocoladepotje met vanille/aardbei ofwel chocolade/vanille kerstman:aardbei-,
sneeuwman: vanilleroomijs.

MINI GEBAKJES
• 0,90 € :
• 0,75 € :

gemengd fruit, framboos, choco mousse, javanais, misérable.
slagroomsoes, éclairs.

PRAKTISCH
Graag ontvangen wij uw bestelling op ons bestelformulier uiterlijk vijf dagen op voorhand.

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN
Woensdag 23 december
Donderdag 24 december
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Zondag 27 december
Maandag 28 december

:
:
:
:
:
:

7u30 tot 17u00.
7u30 tot 17u00.
9u30 en 11u00 (EN KEL AFHALEN BESTELLING).
7u30 tot 18u00.
7u30 tot 12u30.
gesloten.

Woensdag 30 december
Donderdag 31 december
Vrijdag 1 januari
Zaterdag 2 januari
Zondag 3 januari
Maandag 4 januari

:
:
:
:
:
:

7u30 tot 17u00.
7u30 tot 17u00.
9u30 en 11u00 (EN KEL AFHALEN BESTELLING).
7u30 tot 18u00.
7u30 tot 12u30.
gesloten.
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