
FEESTFOLDER 2020 - 2021

https://bakkerijaernoudt.be/


IJSBÛCHE NOUGATINE
Vanille en nougatine ijs

6 personen € 26,00

IJSBÛCHE CHOCOLADE-BAILEYS
Chocolade en Baileys ijs

6 personen € 26,00

IJSBÛCHE VANILLE-FRAMBOOS
Vanille ijs en frambozensorbet

6 personen € 26,00

Ook onze ambachtelijke ijstaarten
kunnen besteld worden tijdens Kerst & Nieuw.
Ruime keuze tussen ijstaarten met aardbeien, frambozen,
mokka en passievruchten.

En met onze bekende egelijstaart scoor je zeker aan de feesttafel!
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http://bakkerijaernoudt.be/ijs-ijstaarten/ijsbuche-nougatine
https://bakkerijaernoudt.be/ijs-ijstaarten/ijsbuche-vanille-framboos
http://bakkerijaernoudt.be/ijs-ijstaarten/ijsbuche-chocolade-baileys


FRAMBOZEN BÛCHE 
Amandelbiscuit gevuld met een luchtige 
frambozenbavarois en frambozencoulis
1 persoon € 4,15 
6 personen € 24,90

SLAGROOMBÛCHE
Biscuit, slagroom, ananas 
en frambozen
1 persoon € 4,15
6 personen € 24,90

PASSIONATA BÛCHE
Passievruchtenbavarois, chocolade 
cremeux, chocoladebiscuit en 
krokante bodem
1 persoon € 4,15
6 personen € 24,90

MAISONBÛCHE 
Chocoladebiscuit, melk- en 
fondantchocolademousse 
met crème brulée
1 persoon € 4,15
6 personen € 24,90

PURE CHOCOLATE
BÛCHE 
Chocoladebiscuit, chocolade 
cremeux, feuilletine en 
chocolademousse
1 persoon € 4,15
6 personen € 24,90
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http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/pure-chocolatebuche-6-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/passionatabuche-6-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/maison-buche-6-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/slagroombuche-6-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/frambozenbuche-6-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/frambozenbuche-1-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/slagroombuche-1-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/maisonbuche-1-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/passionatabuche-1-p
http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/pure-chocolatebuche-1-p


NIEUWJAARSTAART
Amandelbiscuit, koffie-chocolademousse en

gezouten karamel op krokante bodem
6 personen € 28,00
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http://bakkerijaernoudt.be/patisserie/nieuwjaarstaart


VERRAS UW GASTEN
MET HEERLIJKE TAFELBROODJES
Keizerpistolet grof met sesam, hollands bruintje,  

sandwich, pompoenpitten pistolet, duinbol wit of grof

Speciale soorten cerestine, elzasser, natuur,
meergranen of een krokant stokbrood

FEESTELIJK BELEGDE BROODJES
Familie op bezoek? Maak het jezelf gemakkelijk 

met ons uitgebreid assortiment belegde broodjes.

Classic plateau € 15,50 / € 17,00
Luxe plateau € 16,50 / € 17,50
Vegetarische plateau € 16,50

Bestaat uit een assortiment van 10 belegde speciale  
soorten, met of zonder groenten.

Meer info op www.bakkerijaernoudt.be/belegde-broodjes
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http://bakkerijaernoudt.be/belegde-broodjes


ZOETHOUDERTJES EN
VERRASSENDE GESCHENKPAKETTEN

Artisanale koekjes en confiserie 
of heerlijke pralines, ambachtelijk vervaardigd 

met Belgische chocolade in ons atelier.

Lekker om te serveren. 
Maar ook leuk om te geven...
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http://bakkerijaernoudt.be/confiserie


KERSTAVOND  24 DECEMBER 2020 - tot 15u30
KERSTDAG  25 DECEMBER 2020 - 7u30 tot 12u30

OUDEJAARSAVOND  31 DECEMBER 2020 - tot 15u30
NIEUWJAARSDAG  1 JANUARI 2021  - 7u30 tot 12u30

SPECIALE
OPENINGSUREN
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www.bakkerijaernoudt.be

De andere dagen zijn wij open volgens
onze normale openingsuren en sluitingsdagen.

Ons volledig assortiment is verkrijgbaar op bestelling.
Bestellen kan in de winkel of via onze website www.bakkerijaernoudt.be

tot 17u30 de dag vóór afhaling.

http://bakkerijaernoudt.be/open-tussen-kerst-nieuw
http://bakkerijaernoudt.be/open-tussen-kerst-nieuw
https://bakkerijaernoudt.be/

