geeft goud in uw mond

BUCHETAARTEN

IJSBUSHES

Voor 4 - 6 personen aan 4,50 €/p.p.
• Slagroom: met frambozen en op een bladerdeegbodem
• Crème au beurre vanille: op een zanddeegbodem
• Crème au beurre mokka: op een zanddeegbodem
• Chocolade: onze klassieker
• Krokant: bavaroise vanille, cremeux Gianduja, chocolade
biscuit, krokante bodem
• Manon: chocolade makka karamel, krokante bodem, manonmousse en witte chocolade ganache
• Esperanza: aardbei/pistache vulling, vanille mousse, zanddeeg
pistache

Voor 4 - 6 personen aan 4,50 €/p.p.
Ijs in liters verkrijgbaar!
• Vanille chocolade: met krokante fondant chocolade
• Vanille framboos: met krokante witte chocolade
• Vanille praliné: met krokante melk chocolade
Nieuwe ijsdessertjes aan 5,50 €
• Dame blanche
• Aardbei fantasie
• Speculaas crumble
Zolang de voorraad strekt!

FANTASIEBROOD

MINI GEBAK
• Petit fours

- Crème au beurre
- Marsepein

1,50 €
1,20 €

• Mini gebakjes

- Droog
- Speciaal

1,25 €
2,35 €

• Mini brioches

- Croissant
- Petit suisse
- Fruit
- Frangipane
- Chocolade

0,95 €/stuk

• Foccacia
• Olijven brood
• Veenbessenbrood
• Ciabatta
• Stengel met noten en rozijnen
• Mix van mini broodjes

DESSERTKOEKJES

Mini gebakjes kunnen enkel in assortiment genomen worden,
keuze van chef Axel.

• Heerlijke dessertkoekjes met zorg en gevoel voor smaak door
patissier Axel in huis bereid. Alsook overheerlijke truffels, studentenhaver,...: 35,00 €/kg - 47,00 €/kg
• Pralines: 34,00 €/kg - 36,00 €/kg

GESCHENKARTIKELEN
Wij staan gekend voor onze mooie verpakkingen en ballotins en geschenkmanden die wij met zorg samenstellen.
Dus kom gerust een kijkje nemen, er staan er altijd klaar in de winkel.
Deze kunnen natuurlijk ook samengesteld worden naar uw smaak.
Wij wensen u en uw familie een vrolijk kerst en een gelukkig nieuwjaar vol lekkers toe.

Axel, An, Leonie, Jozefien en het ganse Aristo team
Landegemdorp 11 - 9850 Nevele (Landegem) - www.bakkerij-aristo.be - bakkerij.aristo@telenet.be - Tel 09 321 01 54
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VERRASSINGSBROOD
BELEGDE BROODJES

KAASSCHOTEL

De broodjes leggen we op schalen of in brood

• Hoofdschotel vanaf 2 personen 15,95 €/pp
• Dessert vanaf 2 personen 10,00 €/pp

RACLETTE
• Raclette vanaf 4 personen 16,95 €/pp
Franse en Zwitserse raclettekazen, fijne charcuterie, krielpatatjes,
eitje, tomaatjes, uitjes en een fris slaatje

TAPAS

• Klassiek brood

9,50 €

• Krokodil

19,50 €

• Schildpad

19,50 €

• Beer

19,50 €

• Klassiek beleg zonder groenten

1,40 €

• Klassiek beleg met groenten

1,70 €

• Speciaal beleg:
Zalm, geitenkaas, mozzarella, pesto, brie,
Serrano,...

• Aperitiefplank vanaf 4 personen 12,00 €/pp
• Hoofdschotel vanaf 4 personen 23,50 €/pp inclusief fantasiebrood
Pastasalade, fetasalade, tomaat, mozarella, fijne zuiderse,
charcuterie, gerookte zalm, kazen, potjes met allerlei delicatessen,
quiche

Bovenstaand kan uiteraard ook in combinatie
met of zonder groenten

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN
ALLE BESTELLINGEN moeten ten laatste op woensdag binnen zijn. Weinig handen en
toch veel werk zorgen voor een extra dagje sluit op donderdag om al jullie heerlijke bestellingen voor te bereiden.
WIJ AANVAARDEN GEEN BESTELLINGEN VIA MAIL!
Donderdag 23 december GESLOTEN
Vrijdag 24 december open van 10u tot 15u enkel op bestelling
Wij staan tijdens die uren uiteraard ook paraat om mooie zoete of hartige geschenken voor u te maken
Zaterdag 25 december open van 11u tot 12u afhalen bestellingen
Zondag 26 december open van 7u tot 13u
Donderdag 30 december GESLOTEN
Vrijdag 31 december open van 10u tot 15u enkel op bestelling
GESLOTEN van 1 januari t.e.m. zondag 9 januari

2,00 €

