De beste en lekkerste feestdagen starten bij
bakkerij Deltour
2020

2021

vanilleijs met mokka, chocolade,
framboos, praliné of aardbeien
mogelijk in 4-6-8-10 personen

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN
maandag 21 en 28 december

CADEAUTIP: • pralines in luxeverpakking
• een geschenkmand vol lekkers
• cadeaubon voor een ontbijtmand

GESLOTEN

dinsdag 22 en 29 december

GESLOTEN

donderdag 24 en 31 december

7u - 18u

woensdag 23 en 30 december

vrijdag 25 december en 1 januari

6u30 - 18u30
7u - 15u enkel op bestelling

zaterdag 26 december en 2 januari 6u30 - 18u30
zondag 27 december en 3 januari

6u - 17u

Ons assortiment tafelbroodjes
zacht of krokant en mini ook ideaal voor bij een kaasschotel
- ciabatta’s
- wellness
- multigranen

- ongesuikerde sandwichen
- notenbrood
- stokbrood

- ovenkoekjes bruin en wit
- zaadpistolets bruin en wit
- noten- muesli- en
rozijnenpistolets

- authentiek stokbrood
- toastbrood
- multigranen stokbrood

zo tover je voor elk wat wils op tafel
- zwarte woud

- miserable
- assortiment bavarois
- javanais

buchen zijn verkrijgbaar in 4-6-8-10 personen
MONTBLANC BUCHE
specialiteit van de bakker
trio van chocolademousse op een krokante feuilletinebodem
overgoten met een donkere chocoladeglaçage
CHAMPAGNE

NIEUW

champagne mousse met coulis van framboos , amandelbiscuit
op een krokantje

mini gebakjes, klein maar fijn
- eclairs

suggestie van onze banketbakker

- tartin russe
- fruitgebakjes
- slagroom met marsepein

- chocolade gebakjes

heerlijk voor bij de koffie
huisgemaakte dessertkoekjes
macaron de Paris met verschillende vullingen
petit fours
florentinen, orangetten, truffels
kerstchocolade, pralines, sneeuwballen
cuberdons, marshmellows, kerstspek
pâte de fruit

om alles vlot te laten verlopen
,
gelieve tijdig te bestellen!

NOISETTA NIEUW
gianduja met hazelnootbiscuit en cremeux
van chocolade
BAVAROIS BUCHE
framboosmousse, cremeux van aardbei op een vanillebiscuit
bodem, afgewerkt met vers fruit
ZWARTE WOUD BUCHE
chocolademousse met chocoladebiscuit, slagroom met een
toets van kersen op een vanillebiscuit, afgewerkt met
chocolade bladeren
ONZE TRADIONELE BUCHEN

- biscuit met slagroom en fruit, afgewerkt met chocolade of
marsepein
-biscuit met boterroom in vanille, mokka of praliné

op 25 dec. en 1 januari werken wij ENKEL op bestelling

TIJDIG BESTELLEN - 3 DAGEN OP VOORHAND

