KERSTSTRONKEN
Kerststronken met room:
Stronken met room en fruit
❖ fruit binnenin
Stronken met room en fruit en marsepein
overtrokken
❖ fruit binnenin
Stronken met room en ganache(chocolade
overgoten)
❖ fruit binnenin
Stronken matadi
❖ chocoladebiscuit gevuld met chocolademousse
overgoten met ganache
Stronken Zwarte woud
❖ chocoladebiscuit gevuld met chocolademousse
omringd met chocoladeschilfers
Stronken aardbeienbavarois
❖ stronk gevuld met bavarois van aardbeien

Kerststronken met crème au beurre
❖
❖
❖

Stronken met vanillecrème au beurre
Stronken met mokka creme au beurre
Stronken met chocolade creme au beurre

an

Gewone deeg(4,6,8,10 personen)

Vers fruit
Krieken
❖ Bananen
❖ 4 vruchtenconfituur
❖ Appel
❖ Abrikozen
❖ Pruimen …
Zanddeeg(4,6,8,10 personen)
❖ Vers fruit
❖ Bananen
❖ Krieken
Bladerdeeg (4,6,8,10 personen)
❖ Vers fruit
❖ Bananen
❖ Krieken
Frangipane vlaaien (enkel voor 4 à 5 personen)
❖ Krieken
❖ Appel
Rijstvlaaien (4,6,8,10 personen)
❖

Rijstvlaaien met laagje room bedekt met

K
P

Brood

❖

❖

Banket

OPENINGSUREN FEESTDAGEN
Maandag 24 december (kerstavond)
7.00u. - 16.00u.

chocoladeschilfers: (4,6,8,10 personen)

❖

Dinsdag 25 december (kerstmis)

Flan (4,6,8,10 personen)

❖

Woensdag 26 december (2e kerstdag)

❖

Maandag 31 december (oudjaar)

Nougatine vlaaien (4,6,8,10 personen)
Kerststronken zijn te verkrijgen vanaf 4 tot 14
personen

VLaer

VLAAIEN

Smurfen vlaaien (4,6,8,10 personen)
Pulse Vlaaien (4,6,8,10 personen)
❖

gewone deeg met gebakken bakkerspudding
gevuld met een fijne crème-vulling

7.00u. - 12.30u.
7.00u. - 12.30u.
7.00u. - 17.00u

Dinsdag 1 januari gesloten
Woensdag 2 januari open

Bavarois (4,6,8 personen)

Passie Bosbessen Aardbeien Framboos

Diplomat (4,6,8,10 personen)
❖

fijne, rijk van smaak, zalige diplomat omringd met
vers fruit, kan ook overgoten worden met ganache
(chocolade)
Dit alles enkel te verkrijgen op Bestelling.

BROOD & BANKETBAKKERIJ
VAN LAER
Adres: Boudewijnlaan 96b 2243 Pulle
Telefoon: 03/484 53 73

Als aperitief of afsluitertje…
“Warme-hapjes”!
Volledig huis bereid, zowel de degen als de
vullingen.
Hespenrolletjes - Pizza - Kaashoorntjes - VisjesWorstenbroodjes - Vidéetorentjes

Belangrijke Mededeling!!

Tijdens de feestdagen maken wij geen
dagdagelijkse patisserie.
Enkel
Mini Patisserie
Ideale portie na een volledige feestmaaltijd
presenteert en oogt mooi lekker en luchtig

10 minuutjes opwarmen in een voorverwarmde oven

Kerst - Nieuwjaarsgeschenken
Kerst ballotins gevuld met kerstpralines
Kerst ballotins gevuld met dessertkoekjes
Stenen schaaltjes gevuld met kerstpralines
Originele cadeautjes van de Kerstman gevuld met
kerstpralines
Eindejaar’s geschenkjes in chocolade

Mini Patisserie
Zoetigheden voor bij koffie of thee
❖
❖

❖

❖

Petit-fours: voor wie van marsepein houdt.
Soirée-patekes: luchtige vanillevulling op een
koekje met marsepein.
Dessertkoekjes: huis bereide koekjes met
echte boter
Bokken pootjes: uit eigen atelier met een fijne

Brood
Op ambachtelijke wijze vervaardigd in eigen
atelier Keuze uit 30 broodsoorten
Luxe brood:
Chocoladebrood
Rozijnenbrood
Appeltjes brood
Suikerbrood
Notenbrood

❖
❖

Bagetten(lang smal)
Gewoon Frans brood(kort breed)
wit of grof of donker grof (grof enkel op bestelling)

❖

Mini pistolets of broodjes

❖

Pistolets-Broodjes-Sandwiches

❖

Spaanse bagetten - Spelt bagetten

Mini Gebakjes
❖ biscuitje met room en fruit
❖ biscuitje met room en fruit en marsepein
❖ Matadi: chocoladebiscuitje met chocolade-mousse
❖ Zwaantjes
❖ Biscuitjes met crème au beurre: vanille, mokka ,
chocolade, advocaat, marsepein, Grand Marnier,
miserable.
❖ Javanais
Mini eclairs
❖ Chocolade eclair: pudding
❖ Mokka eclair: mokkacrème
❖ Soes banaan: fijne crème vulling bedekt met
bananenschijfjes
❖ Room soesjes met aardbei
❖ Room soesjes met chocolade
Mini Vlaaikens
Zanddeeg vlaaikes gevuld met een fijne diplomat.
Topping: Vers fruit - bananen - frambozen aardbeien
- Nougatine vlaaikes
- Rijst vlaaikens room chocoladeschilfers
- smurfen vlaaike
Mini bavarois
Aardbei - passie - bosvruchten - framboos
Marie-Joséekes
Chocoladekorfjes met diverse vullingen:
❖ Chocolademousse
❖ Riz Condez
❖ Cappuccino
❖ Advocaat

Gelieve tijdig te bestellen
❖

❖

Bestellingen kunnen pas afgehaald worden vanaf
10.00u.
Bij afhaling van uw bestelling gelieve uw beurt af
te wachten, dit om een eerlijke en vlotte gang van
zaken.
Wij doen een kort winterslaapje
vanaf donderdag 28 februari tot en met
zondag 10 maart

Verloren Maandag ( 7 januari )
Worsten-broden & Appelbollen
❖ Enkel, dubbel, extra lang worstenbrood,
met witloof of spek of kaas
❖ Curryworst-rollen
❖ Appelbollen

HNewYear
appy

