Productinformatie
Bestellijst Feestdagen!
Gebak
Petit fours (divers)
Appelvlaaitje
Yoghurt / amarenakers

Prijs
€ 1,75
€ 1,55
€ 2,60

Spicy Orange (glutenarm)

€ 2,60

Vanille / rodewijn
Champagne / framboos
gebak
Bosvruchten gebakje
(glutenarm)
Koffie / chocolade gebak

€ 2,60
€ 2,60

Chocolade / kalamansi gebak

€ 2,60

Taarten
Bosvruchten / vanille taart
(+/- 8 personen)
Hazelnoot / sinaasappel /
chocolade schnit
(+/- 6 personen)
Tonka / noten slof
(+/- 6 personen)
Royal Appel

Prijs
€ 17,95

€ 2,60
€ 2,60

€ 17,95

Kleine variatie op onderstaand gebak.
Zanddeeg taartje met appels, kruiden afgewerkt met kruimels
Sloffenbodem met spijs, amarenakersen yoghurt mousse afgewerkt met
kersen compote
Vanille mousse, perzik/sinaasappel gelei, 5 spice cremeux, noten/zaden
crumble (glutenarm)
Vanille mousse, rodewijn cremeux, blank beslag, zanddeeg
Frambozen mousse, champagne mousse, brownie beslag
Bosvruchten bavarois, bosvruchten gelei, bodem van amandel/kokos
crumble (glutenarm)
Chocolade/koffie mousse, karamel vulling, blanke beslag, crunch van
speculoos, zanddeeg bodem
Chocolade mousse, kalamansi gelei, brownie beslag en een bodem van
zanddeeg

Bosvruchten bavarois, bosvruchten gelei, vanille mousse, blanke beslag,
zanddeeg bodem.
Chocolade mousse, sinaasappel cremeux, hazelnoot cremeux, blank
beslag, zanddeeg bodem

€ 17,95

Sloffenbodem met spijs, noten en tonka mousse

€ 16,95

Appelcake, kaneelmousse, gekarameliseerde appel compote/gelei

(+/- 8 personen)
Koffie/ chocoladetaart
€ 17,95 Chocolade/koffie mousse, karamel vulling, blanke beslag, crunch van
(+/- 6 personen)
speculoos, zanddeeg bodem
Yoghurt mango slof
€ 16,95 Sloffen bodem met mango gele room, mango gelei, yoghurt mousse
(+/- 6 personen)
afgewerkt met een spiegel van mango gelei
Desem broden /
Prijs
afbakbroden
Chorizo / Rodewijn
€ 2,85 Desembrood met rode wijn en chorizo stukjes (350 g. puntmodel)
Fenegriek desem
€ 2,75 Desembrood met fenegriek zaad en kaas (350 g. brood puntmodel)
Meergranen desem
€ 3,50 Desembrood met meergranen (450 g. brood vloermodel)
Jalapeno / oude kaas
€ 2,95 Desembrood met Jalapeno en oude kaas (350 g. puntmodel)
Ciabatta
€ 2,25 Desembrood
Crackers
€ 3,75 Kruidige cracker met diverse zaden
Knabbel crackers
€ 3,75 Kruidige cracker met diverse, lekker om door de dip te halen
Foccacia Pittig gehakt
€ 3,65 Foccacia brood met pittig gehakt
Foccacia Zuurkool
€ 3,65 Foccacia brood met zuurkool en katenspek
*Dit desembrood dient nog even afgebakken te worden in een oven van rond de 180-200˚C gedurende 5 à 10
minuten. Dit brood kan ook bevroren gekocht worden.
Bonbons
Prijs
Bonbons doosjes 200 gram
€ 10,90 200 gram diverse smaken
Bonbons doos 350 gram
€ 19,15 350 gram diverse smaken
Roomchocolade
€ 5,75 In de variaties melk/puur/wit.
kerstkransjes
Truffels
€ 4,60 Romige vulling met een krokant laagje van pure chocolade en
cacaopoeder
Pie’s (diepvries)
Prijs
Kalfsstoof pie
€ 4,50 Kalfsvlees gestoofd in bier van Wijchense schone, champignons, ui,
paprika
Mexican Pie
€ 4,50 Hartige taartdeeg met Mexicaans gekruid gehakt, mais, erwten, ui,
chilipeper en paprika
Gerookte groenten Quiche
€ 3,70 Hartige taartdeeg met gerookte groenten, paprika, courgette, ui,
champignon
*Al onze pie’s zijn ingevroren. Het lekkerst zijn ze uiteraard warm! Ontdooien en ongeveer 10 minuten in een
oven van 200˚C verwarmen.
Diverse
Prijs
Brownie
€ 1,85 Smeuige chocolade cake
Carrotcake
€ 1,85 Geheel veganistisch met wortelen en walnoten
Kokosmacronen naturel
€ 2,25 Kokoskoekjes
Macarons
€ 2,85 Amandelschuimpjes met diverse ganache vullingen
Granola
€ 2,75 Met diverse zaden, lijnzaad, zonnebloem pitten en pompoenpitten lekker
voor in de Yoghurt
Kokosmacronen gember
€ 2,25 Kokoskoekjes met gemberpoeder en gembersiroop
Cantucci koekjes
€ 2,80 Italiaans koekje met amandelen die je hoort te dippen in de koffie
Speculaasbrok
€ 1,25 Heerlijk kruidige koek naturel
Speculaasjes
€ 2,45 Heerlijk kruidige koekjes met amandelen en suiker
Baklava
€ 3,50 Flinterdun deeg met walnoten en amandelen en kruidige siroop
Pompoenpitcake
€ 3,95 Speltcake met pompoenpitten
Chocolade speculaascake
€ 3,95 Speltcake met cacao, chocoladestukjes, amandelen en speculaaskruiden
Panettone
€ 13,95 Italiaan feestbrood. Een kruising tussen brood en cake. Gevuld met
chocoladestukjes en geconfijte sinaasappelsnippers

Desserts in glas
Statiegeld per glas dit komt
bovenop het bedrag van de
desserts.
Panna cotta tropisch/passie
Panna cotta tropisch/passie
Schwarzwalder variant

Prijs
€ 1,00

Schwarzwalder variant

€ 5,95

Tiramisu
Dessert VOC

€ 3,95
€ 5,95

Dessert Timeless

€ 5,95

Beleg
Statiegeld per pot. Dit komt
bovenop het bedrag van de
pindakaas/chocolade pasta.
Pindakaas naturel klein
Pindakaas naturel groot
Pittige pindakaas klein
Pittige pindakaas groot
Pindakaas met knoflook klein
Pindakaas met knoflook
groot
Chocolade pasta puur met
szechuan peper klein
Chocolade pasta puur met
szechuan peper (groot)
Pindakaas met gember klein
Pindakaas met gember groot
Pindakaas met szechuan
klein
Pindakaas met szechuan
groot
Mosterd-honing dressing
klein
Mosterd-honing dressing
groot
Koriander dip klein
Koriander dip groot

Prijs
€ 0,30

€ 2,45
€ 3,95
€ 3,95

U kunt deze glazen (schoon) inleveren dan krijgt u het statiegeld terug. U
kunt er ook voor kiezen om de glazen te houden.
Panna cotta (kleine variant) met tropische vruchten gelei en passiesaus
Panna cotta (grote variant) met tropische vruchten gelei en passiesaus
Vanillemousse met kirsch, kersen compote en chocolademousse (kleine
variant)
Vanillemousse met kirsch, kersen compote en chocolademousse (grote
variant)
Naar origineel italiaans recept zonder alcohol
Rabarber cremeux, dennennaalden mousse, appelcompote, appelgelei,
beslag met voc kruiden, crumble van zaden
Kalamansi cremeux, yoghurtmousse, bosvruchtenbavarois,
bosvruchtengelei, crumble van zaden, geconfijte sinaasappelsnippers
Al onze pindakazen zit meer dan 90% aan pinda’s en geen emulgatoren en
conserveringsstoffen. Hierdoor is de pindakaas wat vloeibaarder.

€ 2,40
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,70
€ 2,50
€ 3,70

Fijngemalen pinda’s naturel
Fijngemalen pinda’s naturel
Fijngemalen pinda’s met chillipeper
Fijngemalen pinda’s met chillipeper
Fijngemalen pinda’s met knoflook
Fijngemalen pinda’s met knoflook

€ 3,15

Chocolade pasta met pure chocolade en szechuan peper

€ 4,70

Chocolade pasta met pure chocolade en szechuan peper

€ 2,50
€ 3,70
€ 2,50

Fijngemalen pinda’s met gember
Fijngemalen pinda’s met gember
Fijngemalen pinda’s met szechuan peper

€ 3,70

Fijngemalen pinda’s met szechuan peper

€ 1,65

Mosterd met honing en olie dressing

€ 2,65

Mosterd met honing en olie dressing

€ 1,95
€ 2,95

Dressing met olijfolie, chillipeper, knoflook en koriander
Dressing met olijfolie, chillipeper, knoflook en koriander

