Eindejaarsfolder 2018-2019

STRONK IN STIJL
4-6 personen

BÛCHE SLAGROOM
Biscuit met vanille slagroom - gelei van rood fruit
panna cotta – krokante chocolade ganache
Silvester
strak afgewerkt met slagroom
€ 5 /p
Ganache
overgoten met pure origine ganache
€ 5,30 /p
Marsepein
overtrokken met Lubeca 40% marsepein
€ 5,40 /p
BÛCHE NOOT-CARAMEL
Mousse van piémonte hazelnoot & pure praliné,
overgoten met zacht gezouten caramel
€ 5,50 /p
BÛCHE BOSVRUCHTENMOUSSE
Biscuit van rode vruchten - gelei van aardbei en framboos
gelei van hibiscus - panna cotta van rode vruchtenthee
€5,75 /p
BÛCHE CHOCOLADEMOUSSE
Chocoladebrownie - zachte chocolademousse
afgewerkt met texturen van chocolade
€5,75 /p

BROODASSORTIMENT
24 en 31 december

BÛCHE JUST LEMON
Vanillemousse met yuzu – citrusbiscuit citroencremeux
€ 5,75 /p
BÛCHE PASSIE-MANGO-KOKOS
Kokosbiscuit – cremeux van passievrucht
en mango –lichte kokosmousse
€5,75/p
BÛCHE CALLEBAUT GOLD
Luchtige caramelbiscuit met mousse van Callebaut
Goldchocolade
€5,75/p
BÛCHE CRÈME AU BEURRE
Mokka of vanillesmaak
€5,75/p
VOOR DE FRUITLIEFHEBBERS
Km - gebak op bladerdeeg met vers fruit en lichte
vanillecrème, feestelijk afgewerkt
€5,75 /p

Groot en klein wit			
€2,30 €1,65
Groot en klein toastbrood		
€2,90 €2,10
Groot en klein volkoren		
€2,55 €2,10
Speltbrood				€2,75
Groot en klein 6 granen		
€2,55 €1,95
Groot en klein ardeens		
€2,30 €1,65
Desem molenbrood			€2,95
Desem terronbrood			€2,95
Abricoos desembrood			€3,50
Vijgen desembrood				€3,50
Herfstbrood desem notenmengeling		
€3,50
Notenbrood				€2,80
Bruin krentenbrood				€2,80
Groot en klein rozijnenbrood		
€3,95 €2,70
Groot en klein melkbrood
€3,80 €2,55
Suikerbrood				€2,90
Chocoladebrood				€2,90
Zoet hazelnootbrood			€3,70
Zoet cranberrybrood			€3,70
Speculoosbrood				€3,70

SMALL BITES
MINI EENVOUD
€ 1,40

3 KONINGENTAART
Vind een boon en word koning voor een dag!
Bladerdeeg met een zachte frangipane
6 personen
€22,00
Verkrijgbaar op 3, 4, 5 en 6 januari

PANETTONE
Italiaans dessertbrood met limoen en appelsien
€12,00

Éclair
Mokka éclair
Chocolade éclair
Confituurke
Rijsttaart
Frangipane
Citrusfrangipane
Appel-marsepein
Appel-cranberry
Amandelcrème framboos
Pecanootbrownie
Tompouce
MINI LUX
€ 1,90
Javanais
Misérable
Noot-caramel
Chocolademoussegebak
Zwarte woud
Bosvruchtenmousse
Just lemon
Marsepeinbiscuit
Citroen meringue
Bol panna cotta chocolade
Bol panna cotta amandel
Bosvruchtensoes
Marsepein-meringue
Gianduja
Passie-mango-kokosmousse
Crème brulée

MINI FRUIT
€ 1,80
Framboos zanddeeg
Ananas met limoenroom
Banaan
Rood fruit zanddeeg

NIEUW !!! MINI SCHAALTJES
€2,10 (€0,10 borg schaaltje inbegrepen)
Tiramisu
Panna cotta rood fruit
Panna cotta limoen
Chocolademousse
Giandujamousse
Noot-caramel
Dame blanche
Callebaut Gold mousse
Citroen-meringue
Tiramisu limoncello

KOKETTE HAPJES
assortiment dessertkoekjes & bokkepoot
€45/kg
assortiment mélocakes			
€45/kg
limited edition melocakes met rubychocolade €45/kg
pastel de nata				€1,10
canelé de bordeaux			
€1,00
congolais				€45/kg
slagroomsoes				€45/kg

DESSERT “CHIC”
Dôme
sneeuwbal, op een vanillemoussebodem, ganache,
geklopte vanille panna cotta, omhuld met witte
Columbiaanse chocolade en gedroogde meringue
€7,50
Dessertschaal
(€0,10 borg inbegrepen)
Texturen van chocolade
€6,10
Tiramisu limoncello
€6,10
		Tompouce de luxe			
€6,10

EVEN PRAKTISCH
Deze drukke periode vraagt een enorme organisatie van ons en
daarom vragen we als U wil bestellen op voorhand, rekening te
houden met:
Bestellen voor 24 december kan t.e.m. zaterdag 22 december.
Bestellen voor oudejaar 31 december kan t.e.m. zaterdag 29
december.

Uiteraard is de winkel gevuld met heerlijk,
origineel eindejaarslekkers; bestellen is geen must…

Openingsuren:
Vrijdag 21 dec: 7u-18u30
Zaterdag 22 dec: 7u-18u
Zondag 23 dec: 7u-16u 		
Maandag 24dec: 7u- 16u bestellingen afhalen vanaf 11u!
Dinsdag 25 dec: gesloten
Woensdag 26 dec: 7u-18u30
Donderdag 27 dec: 7u-18u30
Vrijdag 28 dec: 7u-18u30
Zaterdag 29 dec: 7u-18u
Zondag 30 dec: 7u-16u
Maandag 31 dec: 7u- 16u bestellingen afhalen vanaf 11u!
Dinsdag 1, woensdag 2 januari gesloten !
We wensen U een gelukkig en gezond 2019 en danken U voor
het vertrouwen !

Pintestraat 1
9840 De Pinte
t. 09 282 99 29
info@bakkerijhanssens.be
www.bakkerijhanssens.be

