
  Kerstbuches   verkrijgbaar voor 4,6,8,10 of 12 pers. 
 
  Slagroom: € 2,80 pp  
   klassiek bereide biscuit, slagroom, ananas, 
   krokante zanddeegbodem  
 
   Boterroom: € 3,30 pp  
   klassiek bereide biscuit, vanille-, mokka- 
   of pralinéboterroom, krokante zanddeegbodem 
 
   Trois chocolats: € 3,30 pp 
   mousse van melkchocolade, biscuit,  
   witte chocolademousse, fondant chocolademousse, 
   bodem van krokante feuilletine 
 
   Vers fruit: € 3,50 pp  
   klassiek bereide biscuit, slagroom, ananas,  
   krokante zanddeegbodem, rijkelijk belegd met vers fruit 
 
   Red lady: € 3,50 pp 
   amandelbiscuit, bourbon vanillemousse, 
   frambozenslagroom, frambozen, confituur framboos, 
   rode chocoladespiegel 
 
   Belle - Hélène: € 3,50 pp 
   amandelbiscuit, knapperige praliné, perenslagroom,  
   compote van peren, pralinémousse 
 
   Roomijs buches   verkrijgbaar voor 4,6,8,10 pers. 
 
   Sneeuwtaart: € 4,20 pp  
    bourbon vanille roomijs, frambozensorbet,  
    gebakken meringue, zachte amandelbodem,  
    geflambeerde meringue 
 
    Domingo: € 4,20 pp   
    roomijs van karamel, mokka en chocolade, 
    krokante chocoladeparels, zachte amandelbodem, 
    melkganache 

   Glaasjes 
   
  Vanille Framboos: € 3,05 pp 
    frambozen coulis, crème van vanille Madagascar,  
    verse frambozen 
 
    Tiramisu: € 3,05 pp 
    koffie biscuit, crème op basis van mascarpone, amaretto  
    koekjes 
 
    Chocolade: € 3,05 pp 
    pana cotta chocolade, crémeux chocolade, pure mousse  
    van chocolade, biscuit zonder bloem, crumble 
 
    Mojito: € 3,05 pp 
    frambozenbiscuit met muntsiroop, mascarpone crème met 
    limoen, Bacardi rhum mousse 
 
    
   Mini gebakjes 
 
    € 1: éclair, confituur, appel, rabarber 
 
    € 1,25: chocomousse, méringue, croûte banaan,  foire noir,  
    bavarois framboos, banaan éclair, chocolade soes, zwaantje 
 
    € 1,50: opalys, trois chocolat, chocolade framboos, biscuit fruit, 
    croûte fruit, croûte framboos, miserable,  javannais, advocaat, 
    frambozenglaasje 
 
     
    Huisgemaakte koekjes 
 
    zanddeegkoekjes met amandel, chocolade, frambozen  
    melocakes, florentientjes, appelcake, framboos appelcake 
    dessertkoekjes boterroom 
    gevulde florentientjes 
 



    
 
  
  
  Cadeautips 
 
  uitgebreid assortiment pralines 
  mooi verpakte huisbereide koekjes 
  geschenkmanden 
  cadeaubon waarde zelf te bepalen, eveneens mooi verpakt 
 
 
 
 
 Openingsuren eindejaarsperiode 
 
 op zondag 24 december:  
 van 6u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30  
 op maandag 25 december: van 7u00 tot 12u00 
 gesloten op 26 december en 27 december 
 
 op zondag 31 december: 
 van 6u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30 
 op maandag 1 januari: van 7u00 tot 12u00 
 gesloten op 2 januari en 3 januari 2018 
 
 
 
 Voor verdere info en ons volledig assortiment zie onze site: 
 www.bakkerijtom.be   
 
 
 Bestellen kan in de winkel of telefonisch op  051 / 65 79 85 
 
We wensen jullie gezellige feestdagen en een fantastisch 2018!!! 
 
     
      
 Tom, Sandra en team 

 
 

               Eindejaarsfolder 2017-2018          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Brood 
 
   kleine broodjes: wit , bruin, multigranen en waldcorn,   
   notencasino’s, mini sandwiches gesuikerd of ongesuikerd 
 
   apollo’s: 7 kleine krokante pistolets met zaadjes in kransvorm 
 
   ciabatta’s: klein en groot, wit of multigranen  
 
   stokbrood: klein en groot, wit of bruin, olijvenstokbroodjes 
 
   pain special: granenbrood met abrikozen, pruimen, rozijnen,  
   hazelnoten en walnoten 
 
   notenbrood, rozijnenbrood,  koekenbrood,  
   suikerbrood, bruinrozijnenbrood,  
   rozijnenbrood in toastvorm ideaal om te roosteren 
 
 
   Op zondag 24 december en op zondag 31 december 
   wordt in de namiddag nog vers stokbrood gebakken   

http://www.bakkerijtom.be/

