
  Broodassortiment  Kerstbûches Eindejaarsgebak
Tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen is er een         4-6-8 Pers.          € 3,10 p/pers         4-6-8 Pers.          € 3,10 p/pers

uitgebreid assortiment tafelbroodjes ter beschik-
king om uw maaltijden te garnieren of om op te                        chocolademousse, biscuit vanille.
vullen als verrassingsbrood. room frambozen en ananas.
* Allerhande krokante en lichtkrokante broodjes.        crèmeux van passievruchten,amandelbiscuit.
   Pistolets,piccolo's,zacht wit of bruin, met of 
   zonder decoratiezaadjes.                            Lichte biscuit met boterroom.
* Mayabrood (wit meergranen) biscuit, melk ganache.
* Meergranen brood                                     *  Alle kerstbûches 
* Bruin rozijnenbrood  
* Notenbrood          4-6-8 Pers.     Rechthoekig        € 2,85 p/pers.

* Casino/toastbrood  
* Stokbrood  (wit/bruin)                                         
* Rozijnenbrood                                  dagvers fruit. 
* Kerstboom  (11 pistolets)                                             

mokka of chocoladeboterroom.
Versnaperingen voor bij de koffie.

* Variatie van ovenverse dessertkoekjes.       
* Pralines, truffels en caraques                          aardbei, chocolade of praliné.  € 3,4 p/pers.  

* Orangettes                                                  
*Kerstcaraques en kerstpralines.
 en fruitcroutje ,mousse van frambozen, passie,
 excellence, tarte d'or, Speculoos,  éclairs, 

carré-confituur, chocolade potjes.   € 0,75 /stuk
 
 

* Excellence : Krokante bodem, praliné melk- 
* Hart slagroom : Lichte biscuit met slag-

* Exotique : lichte witte chocolademousse en

* Framboos : Frambozenmousse, amandelbiscuit, * Hart boterroom vanille of mokka : 
* Venise : mousselinecrème,gianduja en amandel

* Slagroom : Lichte biscuit met frambozen en ananas.
* Slagroomfruit : Slagroombûche gedecoreerd met

* Boterroombûches : Lichte biscuit met vanille,

* Ijsbûches : Meringue, ijs van vanille, mokka, 

* Mini gebakjes: javanais, miserabel, frambozen 



Geschenkideeën Bestellen en afhalen Eindejaarsfolder 
Wij proberen steeds Uw bestelling zo Vers, 

* Geschenkmanden gepresenteerd naar zo Korrekt en zo volledig mogelijk te leveren. 
   wensen,gevuld met allerlei delicatessen Teneinde deze 3 kwaliteiten in de eerste plaats 
  van eigen fabricaat. Volledig gemaakt te kunnen behouden en mogelijk nog te ver-
  naar uw budget en diverse voorkeuren. beteren,moeten wij beroep doen op uw wel-
* Cadeaubon. willende medewerking. Wij noteren dan ook 
* Chococlade champagnefles. graag uw bestelling vóór 21 en 28 december.      Iepersestraat 446       8800 Roeselare    

                          051/24 22 79
Op 24 & 31 dec. kunnen de bestellingen 
enkel afgehaald  worden tussen 14u.-16u. Hier vindt u een overzicht van onze verfijnde 
(open vanaf  6.30u.tot 16.00u.) eindejaarsproducten. Wij zijn ervan overtuigd 
 dat een kennerspubliek hun kwaliteit en pre-
Op 25 dec.kunnen de bestellingen enkel sentatie zal weten te waarderen.
afgehaald  worden  tussen 11u.-12u30. 
(open vanaf  7.00u.) Wenst u verder door ons op de hoogte te blij-

ven via e-mail stuur dan een berichtje naar 
Opgelet: Op 1 Jan. wordt enkel op be- vanhoorenbart@freegates.be of breng een 
stelling gewerkt en dit zowel voor uw bezoekje aan onze site. www.excellence.be .
gebak als voor alle broodprodukten.  

 Alle bestellingen van 1 Januari kunnen 
 afgehaald  worden tussen 8u en 12u.
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