Aperitief

€385p.p.

Kaasstengels / Boudoirs / Champagne
Quichen / Broodchips / Zoute Koekjes

Broodjes
Assortiment paveetjes:
bleek meergranen, koala, licht bruin, pompoenpitten
we bieden deze broodjes ook aan als assortiment
in de vriezer. zo hebt u deze in huis om op elk
moment te kunnen afbakken

Bûches

€400p.p.

Royal chocolat
chocolademousse, vanille-mousselinecrème,
amandelbiscuit, feuilletine, chocoladebiscuit

Royal
chocolademousse, vanille-mousselinecrème,
amandelbiscuit, feuilletine, chocoladebiscuit

Appel/pecanpraliné
amandelbiscuit met crumble en pecannoten, crémeux van
pecannotenpraliné, mousse van pecannotenpraliné, appelblokjes

Mont d’or
koffiebiscuit met walnoten, koffie-chocolademousse,
chocolademousse met walnoten

Bossie
hazelnootbiscuit, crémeux van abrikozen, compote van abrikozen
en chocolademousse van dulcey chocolade

Snowwhite
biscuit met slagroom en advocaat
Mona Lisa
chocoladebiscuit en een trio van chocolademousse:
donker, melk en wit

Mont D’or
koffiebiscuit met walnoten, koffie-chocolademousse,
chocolademousse met walnoten

Ovenkoekjes
wit en bruin
we bieden deze broodjes ook aan als assortiment

Arthur
crumble van appelsien, lichte chocolademousse
en een interieur van appelsien en bloedappelsien

in de vriezer. zo hebt u deze in huis om op elk

Red velvet
donkerrode vanillebiscuit, gelei van rode vruchten,
zachte crème van roomkaas

moment te kunnen afbakken

Individuele briochebroodjes

Bossie
hazelnootbiscuit, crémeux van abrikozen, compote van abrikozen
en chocolademousse van dulcey chocolade

Boterroom vanille
biscuit met lichte vanille boterroom

Breekbrood meergranen, soleil, enamebrood
Stokbrood assortiment
wit / italiaans / provence / toscane / ciabatta

Brood

Boterroom mokka
biscuit met lichte mokka boterroom

Dessertpotten

Slagroom
biscuit met slagroom, frambozen, ananas en vers fruit

Chocomousse voor 6 of 8 personen
Tiramisu voor 8 personen
Fruitsla voor 6 of 8 personen
Panna Cotta voor 6 of 8 personen
Crème Brulée voor 8 personen

tijdens de feestperiode is er een beperkt aanbood
van brood soorten. U kan alles krijgen op bestelling.
Graag wijzen we u op de speciale broodsoorten
voor bij de maaltijd en/of kaasschotel
mueslibrood / desembrood spelt en bruin / notenbrood
noten-rozijnen brood / appeltjesbrood / pompoenpittenbrood
roggeverdomme / winterbrood
Toastbrood: wit & bruin / klein & groot
melkbrood / rozijnenbrood

€400p.p.

Individuele Bûches

Slagroom suikervrij
biscuit met slagroom, frambozen, ananas en vers fruit,
alles gezoet met Zusto
praliné slagroom / amandelbiscuit
amandelbiscuit met praliné slagroom

€460p.p.

IJsBûches
vanille / vanille-chocolade
vanille-krieken / vanille-framboos

IJs dozen
Vanille 1L of 1/2 L
Chocolade
Krieken
Aardbei
Mokka

Stracciatella
Allergenen-vrij ijs

Beverestraat 80
9700 Bevere-Oudenaarde

Wijnstraat 68
9600 Ronse

tel. 055 31 27 28

tel. 055 61 30 10

Sorbet
Framboos / Passie / Limoen

info@bakkerij-burez.be
www.bakkerij-burez.be
online bestellen:
www.bakkersonline.be/bakkerijburez

Soirée gebak (mini gebakjes)
Eclair / confituur

€150

! van 16/12 tot 3/01 kan er alleen besteld worden uit de rubriek“feestfolder” !

Grand-mère / Fruitcroutje / Aardbeicroutje / Frambozencroutje
Royal Chocolat / Frambozenbavarois / Misérable / Javanais
Mona Lisa / Citroencroutje
€ 170
Chocolademousse / Forêt noire

OUDENAARDE

€175

Nieuwjaarswafeltjes / Huisbereide Dessertkoekjes
Macaron De Paris / Dessert Fourré
Melo-Cakes / Friands / Madeleines / Moelleux
Truffels / Pralines / Chocolaatjes

Randartikelen
Videetjes / Halve Maantjes / Callas Confituur / Viva Sara koffie

07.00 u

18.00 u

07.30 u

18.00 u

Zondag 20 december

07.00 u

17.00 u

07.30 u

17.00 u

GESLOTEN

GESLOTEN

Dinsdag 22 december

07.00 u

18.30 u

07.30 u

18.30 u

Woensdag 23 december

07.00 u

18.00 u

07.30 u

18.30 u

Donderdag 24 december
Enkel afhalen
van bestellingen

Geschenken
gaat u op nieuwjaarsbezoek en wenst u de mensen
te verrassen met een leuk geschenk?
Vraag zeker eens in de winkel naar de mogelijkheden
voor een geschenkmand- of bon

Zaterdag 19 december

Maandag 21 december

Voor bij de koffie

RONSE
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vana

07.00 u

17.00 u

07.30 u

17.00 u

Vrijdag 25 december

10.30 u

12.00 u

10.30 u

12.00 u

Zaterdag 26 december

07.00 u

18.00 u

07.30 u

18.00 u

Zondag 27 december

07.00 u

17.00 u

07.30 u

17.00 u

Maandag 28 december

GESLOTEN

GESLOTEN

Dinsdag 29 december

07.00 u

18.30 u

07.30 u

18.30 u

Woensdag 30 december

07.00 u

18.30 u

07.30 u

18.30 u

Donderdag 31 december

07.00 u

17.00 uAbestefll1in0g.30u 07.30 u

17.00 u

Vrijdag 1 januari

10.30 u

12.00 u

10.30 u

12.00 u

Zaterdag 2 januari

07.00 u

18.00 u

07.30 u

18.00 u

Zondag 3 januari

07.00 u

13.00 u

07.30 u

13.00 u

Enkel afhalen
van bestellingen
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