
MINI DESSERTS
Leuk idee voor uw dessertbuffet- of bord:

   Mini-glaasje gevuld met choco- of  frambozenmousse
   Mini-glaasje riz-condée of tiramisu

 (Deze zijn ook verkrijgbaar in gewoon formaat   
 glaasjes voor 1 persoon)

   Kleine soesjes (gevuld met slagroom)
   Mini gebakjes: Biscuit / Crème au beurre / 

 Frambozen Bavarois / Javanais / Miserable
   Mini fruittaartjes: Gemengd fruit / Aardbei /

 Banaan / Frambozen 

GESCHENKEN
   Gevulde manden
   Versierde peperkoek (harten) 
   Chocoladefiguren
   Ambachtelijke confituur en advocaat
   Pralines & likeurpralines
   Geschenkbon
   Mooie cadeaumanden!
   Huisgemaakte speculoos in origineel 

 kerst- eindejaarsthema!
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OPENINGSUREN SINT-GILLIS-WAAS
WINKEL & SNELLOKET

Zondag 23 december
Winkel 7u tot 13u. Snelloket 8u tot 12u

ENKEL SNELLOKET in de Nieuwstraat
U dient voor deze dagen dus op voorhand te bestellen:

Maandag 24 & 31 december Snelloket open van  8u30 tot 12u30  
Dinsdag 25 december & 1 januari Snelloket open van  9u tot 12u  

Zondag 30 december Snelloket open van  9u tot 12u 
Op deze dagen is de winkel zelf gesloten, enkel op bestelling

BESTELLINGEN
Alleen in de winkel (niet telefonisch of online)

Voor kerstavond en kerstdag t/m vrijdag 21/12 om 12u
Voor oudejaar en nieuwjaar t/m vrijdag 28/12 om 12u

Wij vragen vriendelijk vooraf te betalen zodat de afhalingen 
vlot verlopen. Geen uitzonderingen mogelijk! 

Bedankt voor uw begrip.

OPENINGSUREN BELSELE
Maandag 24 & dinsdag 25 december  Gesloten

Maandag 31 december & dinsdag 1 januari Gesloten
Alle andere dagen blijft de winkel gewoon open!

Onze folder vol lekkernijen

EINDE
JAAR

  Fijne Feestdagen & onze beste wensen voor 2019

WINKEL KERKSTRAAT 13, SINT-GILLIS-WAAS   
WINKEL HOGE BOKSTRAAT 122, BELSELE

T. 03 770 71 71   INFO@BAKKERIJDEBOEY.BE   
WWW.BAKKERIJDEBOEY.BE 

Openingsuren & bestellingen zie achterzijde

18-19



KERSTSTRONKEN
Voor 4 / 6 / 8 / 10 personen:

   Stronk met vers seizoensfruit en eindejaarsdecoratie
   Stronk met vers seizoensfruit, chocolade 

 overgoten en eindejaarsdecoratie
   Stronk met huisgemaakte marsepein 

Voor 4 / 6 / 8  personen:
   Stronk met crème au beurre met mokka
   Stronk met crème au beurre met vanille

Voor 4 / 6 personen:
   Duostronk (chocoladebiscuit gevuld met 

 chocomousse en slagroom)

BAVAROIS
Voor 4 / 6 / 8 personen:

   Frambozen / Passievruchten

FRUITTAARTEN 
met kerst- of eindejaarsversiering.
Met Zanddeeg / Malse deeg / Bladerdeeg
Voor 4 / 6 / 8 personen:

   Met vers gesneden seizoensfruit
   Met verse aardbeien

Voor 4 / 6 personen:
   Met banaan

HUISGEMAAKTE IJSTAARTEN
Voor 4 / 6 personen:

   IJsstronken: Vanille / Vanille-mokka / Vanille-
 straciatella

   IJspatekes: Beer / Kerstman / Sneeuwman / Rendier

UITGEBREID GAMMA VERS IJS
   In potjes van een halve liter 

 Vanille / Melkchocolade / Wtte Chocolade / 
 Mokka / Aardbei / Straciatella 

   Sorbet van Limoncello 
   Yoghurtijs: Bosvruchten / Perzik

KOFFIEDESSERTS
al onze koffiedesserts zijn huisgemaakt!

   Petit-fours 
   Bokkepoten
   Marsepeinbolletjes
   Eikeltjes
   Rochers
  Ruim assortiment dessertkoekjes

Het volledige assortiment is ook na de feestdagen 
nog beschikbaar op bestelling.

APERITIEFHAPJES
eenvoudig in de oven op te warmen

 Een origineel borrelhapje: 
 huisgemaakt mini-worstenbroodje

UITGEBREID BROODASSORTIMENT
 Kerststol (met geconfijt fruit, rozijnen en marsepein)
 Aanrader Kerststol Royal (met geconfijt fruit,   

 rozijnen, marsepein, amaretto, pure chocoladestukjes  
 en geglaceerd met boter)

 Notenbrood / Wit en grof rozijnenbrood / 
 Melkbrood / Toastbrood 

 Stokbrood: Wit  / Grof / Meergranen / Rustiek wit
 Speltstokbrood 100% spelt
 Turks brood
 Ciabata natuur of met olijven

 Verschillende soorten pistolets: 
 Wit / Grof / Met of zonder zaadjes / Tijgerpistolets /
 Boterpistolets / Vloerpistolets / Keizerpistolets / 
 Waldkornpuntjes / Pompoen-broodjes / 
 Hotelbroodjes / Mini-pistolets /Mini-sandwiches /
 Specialiteit: Wase Polderpistolets

 Margrietjes (7 pistolets in bloemvorm, wit of bruin) 
 Karrewiel (met 7 of 15 kleine pistolets) wit of bruin
 Verrassingsbrood (eventueel met mini-sandwiches 

 om te beleggen) 

RONDE TAARTEN 
met kerst- of eindejaarsversiering.
Voor 4 /  6 / 8  personen:

 Biscuit met vers seizoensfruit en chocolade schilfers
  Biscuit met chocolade overgoten afgewerkt met 

vers seizoensfruit
 Biscuit met vers seizoensfruit, omrand met marsepein
 Crème au beurre met mokka
 Crème au beurre met vanille

Voor 4 personen:
 Caromel: Bretoense zanddeeg, laagje lichte caramel,  

 mousse van chocolade afgewerkt met rode vruchten
 Trio van chocomousse: met amandelbiscuit en   

 overgoten met witte ganache

LANGE TAARTEN 
met kerst- of eindejaarsversiering
Voor 4 / 6 / 8  personen:

   Truffel
   Javanais
   Miserable
   Wij maken ook suikervrije taarten (1, 4 of 6 personen)

EINDEJAAR 18-19EINDEJAAR 18-19


