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Onze feestfolder is er weer.

Naar jaarlijkse gewoonte omvat de folder
een overzicht van ons huisgemaakt 

eindejaarsassortiment! 

Een nieuwe jaar brengt ook nieuwe voornemens
met zich mee… 

 Daarom bent u op kerstdag en nieuwjaarsdag van 
harte welkom in onze winkel van 7u30 tot 13u00

 Een assortiment van onze eindejaarsproducten
zal u terug vinden in de winkel

en dit zolang de voorraad strekt.

Bestellen kan ook nog steeds doch uw bestelling
kan alleen de producten omvatten

die vermeld worden in de feestfolder.

 

Schrieksesteenweg 86
2221 Booischot-Pijpelheide

015 22 23 21

Onze beste wensen voor 2018.

Zondag 24/12 en 31/12 

open van 6u30 tot 

Bestellingen kunnen afgehaald 

worden vanaf 

Maandag 25/12  en 1/1

Winkel open van 07u30 tot 

Bestellingen kunnen afgehaald worden 

vanaf 

Gelieve het uur van afhaling vermeld op uw 
bestelbon te respecteren aub.

VOLLEDIG voorafbetaalde bestellingen 
kunnen afgehaald worden in de tent achter 

de broodautomaat.

Wij trachten met de grootste zorg aan uw wensen
te voldoen. Wij noteren graag uw bestelling

voor 24 & 25 /12 tot en met 21/12
 voor 31/12 & 1/1 tot en met 28/12.

Niet tijdig bestelling doorgegeven? Geen probleem. 
Dan kan u terecht in onze winkel.

Omwille van organisatorische redenen
zal het niet mogelijk zijn om telefonisch bestellingen 

door te geven op
zondag 24/12 en 31/12 en

op maandag 25/12 en 1/1 !!!

Online bestellen behoort ook niet tot de 
mogelijkheden.

Bedankt voor uw begrip.

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

14u00

10u30 !!!

NIEUW !!!

13u00

10u30 !!!

ONS BROODASSORTIMENT (beperkt)

• Lang wit € 2,20
• Lang grijs € 2,20
• Multigranen € 2,30
• Volkoren € 2.30
• Klein rozijnen- of suikerbrood € 2,40
• Groot rozijnen- of suikerbrood € 3,35
• Klein notenbrood € 2,60
• Kerststol: een rozijnenbrood

met gekonfijt fruit en frangipane € 3,10

PISTOLETS ASSORTIMENT

• Witte pistolet - grijze pistolet - witte piccolo
€ 0,42/stuk

• Wit soepbolletje € 0,35/stuk

• Witte tijgers - grijze tijgers - sesamzaadjes - 
maanzaadjes - zachte vloerpistolet - sandwiches

 € 0,47/stuk

• Waldkorn - Vikorn € 0,60/stuk

• Klavertje € 0,70/stuk

MINI PISTOLETS ASSORTIMENT OMVAT:

• Witte pistolet - grijze pistolet - witte tijgers - 
grijze tijgers - maanzaadjes - sesamzaadjes -
10 granenpistolet € 0,35/stuk

• Mini sandwiches € 0,35/stuk

Het assortiment van de bakker bevat 15 mini pistolets. 
Dit assortiment wordt samengesteld  door de bakker.

                                                  € 4.50/assortiment

STOKBROOD

• Wit of grijs stokbrood € 1,50/stuk

• Ciabatta € 1,50/stuk

OPENINGSUREN
TIJDENS DE

FEESTDAGEN

BROOD & PISTOLETS
ASSORTIMENT



Desserten (gebakje € 2.85/stuk)
 

• Chocomousse
• Chocomousse - crème brûlée
• Frambozenmousse - brownie - munt
• Zwarte woud: chocomousse met krieken (kirsch), 

chocoladebiscuit en slagroom
• Passievruchten- & chocomousse
• Chocolademousse - speculaas - sinaasappelbiscuit
• Koffie- & chocolademousse - speculaas
• Duo van melkchocolade- & chocomousse

Mousses (rond - 6 pers: € 15,30)
 

• Chocomousse (ook te verkrijgen voor 8 pers: € 20,40)

• Chocomousse met crème brûlée
• Frambozenmousse – brownie - munt
• Zwarte woudgebak: chocomousse met slagroom en 

krieken (kirsch) en chocoladebiscuit in een 
chocoladekleedje
(uitsluitend te verkrijgen voor 6 personen in ronde vorm)

• Passievruchten- & chocomousse
• Chocolademousse met krokantje van speculaas en 

sinaasappelbiscuit
• Koffie- & chocolademousse met speculaas
• Duo van melkchocolade- & chocomousse

Kerststronk & Nieuwjaarsgebak (€ 2,75/pp)

(hart of rond gebak)
 

Een smaakvolle luchtige biscuit afgewerkt met
• room en fruit
• boterroom (vanille of mokka of chocoladesmaak)

• Room en fruit overgoten met ganache 
(uitsluitend te verkrijgen voor 6 personen)

1p - 4p - 6p - 8p

Weetje:
neem het gebak met boterroom ongeveer 1 uur voor 
het aansnijden uit de koelkast zodat u volop kan 
genieten van zijn heerlijke smaak

Ons aanbod omvat confituurtaarten, flantaarten, 
smurfentaarten, rijsttaarten, vers fruittaarten, 

appelcake.

• Huisgemaakte petitfour met boterroom
of marsepein € 1,40/stuk

=> 10 stuks petitfour assortiment € 12,00
• Huisgemaakte dessertkoekjes
•·Ambachtelijke pralines
•·Truffels
•·Macarons in assortiment van 8 stuks
• Koffiekoeken
=> 10 mini koekjes assortiment € 6,50
=> 6 koeken assortiment € 6,00
Het assortiment wordt samengesteld door de bakker.

Weetje:
gelieve al onze desserten en lekkernijen koel
te bewaren (max 7 °C)

CHOCOLADEGEBAK MET ZUSTO*
suikervervanger) 6 personen: € 20,00/stuk

*Zusto vervangt suiker en bevat 4x minder calorieën

(

In stronkvorm          (6 à 8 personen: € 20,00)

• Vanille/frambozensorbet
• Vanille/chocolade
• Vanille/mokka

Gebakjes individueel (1 persoon)

• Astridje: € 2,50/stuk

• Profiterols (4 soesjes gevuld met vanilleijs

overgoten met chocolade ): € 3,00/stuk

Schepijs (€ 5,00/liter)

• Vanille 
• Mokka
• Chocolade 
•

Weetje:
Plaats de ijsdesserten 15 minuten voor het aansnijden 
in de koelkast.

FEESTELIJK GEBAK 
& DESSERTEN

MINI GEBAKJES

TAARTEN

LEKKERNIJEN
VOOR BIJ DE KOFFIE

IJSDESSERTEN

€ 1,10/stuk

Ook te verkrijgen in assortiment van 15 hapjes
  € 14,70/assortiment

Het assortiment wordt samengesteld door de 
bakker en kan volgende hapjes omvatten:
•· Worstenbroodje
•· Zalmhapje
•· Mini pizza
•· Kaashoorntje
•· Mini videe met garnaalvulling
•· Mini videe met  kipvulling
•· Quiche met prei en spek
•· Quiche met zalm

Weetje:
verwarmen 5 à 10 minuten in een oven 200 °C

 WARME HAPJES

Uitsluitend te verkrijgen in assortiment van
10 mini desserten assortiment: € 12,00
20 mini desserten assortiment: € 23,00

Het assortiment wordt samengesteld door de bakker 
en kan volgende gebakjes omvatten:

Javanais - zwaantje - fruittaartje - gebakje 
met hazelnoot - passievruchtenmousse - 
chocomousse - soes gevuld met 
pistachemousse - frambozenmousse


