€26,00/doos van 20 stuks
Videetje met kaas & ham, mini quiche, mini hamburger, mini pizza, worstenbroodje.

QUICHES
€6,00/quiche
Ham & prei / Witloof & kip / Lorraine / Zalm & asperges /
Spinazie-feta & kerstomaat / Tomaat - mozarella & basilicum

BROODJES MET KERST

€5,60/boom
14 mini pistolets in de vorm van een kerstboom

BROODJES MET OUDEJAAR

€5,60/karrewiel
14 mini pistolets in de vorm van een karrewiel

ziltdesign.be

WARME APERITIEFHAPJES

BESTELLINGEN

Graag noteren wij uw bestelling

voor de kerstdagen tot en met woensdag 22 december
voor oudejaar tot en met woensdag 29 december
Bestellingen dienen afgehaald te worden
op 24 en 31 december vóór 16u
en op 25 december vóór 13u

OPENINGSUREN BAKKERIJ
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MINI PISTOLETS

Wit – gemengde zaadjes – bruin €0,40/st.
Mini sandwiches €0.50/st.

WIJ BIEDEN OOK EEN ASSORTIMENT SPECIAAL BROOD:
zonnebloempitten - herfstbrood - stokbrood - briochebrood
kramiek - melkbrood - notenbrood - oesterbrood - ...
Heerlijk voor bij de koffie of op de ontbijttafel

Vrijdag 24 december 2021		
Zaterdag 25 december 2021
Zondag 26 december 2021
Maandag 27 december 2021
Dinsdag 28 december 2021
Vrijdag 31 december 2021
Zaterdag 1 januari 2022
Maandag 3 januari 2022

7u-17u
7u30-13u
7u30-17u
gesloten
gesloten
7u-17u
gesloten
gesloten

Alle andere dagen zijn wij open van 7u-18u
Op zondag van 7u30 - 17u

OPENINGSUREN BARISTABAR
Elke dag geopend van 8u30 tot 17u.
Enkel zaterdag 25 december gesloten.

KERSTSTOL

gevuld met marsepein, noten, rozijnen en gekonfijte sinasraspen.

patisserie Avalanche

huisavalanche

Feestfolder
2021 - 2022
Kerkstraat 18, 8420 Wenduine

050 42 32 62

KERSTBÛCHEN

IJSFIGUREN

4 of 6 personen - €4,50 p.p

MONT BLANC
Biscuit, slagroom, frambozen,
vers fruit.
MONT NOIR
Biscuit, slagroom, frambozen,
chocoladeganache.
CLASSIC MOKKA
Biscuit, mokka crème au beurre.
VENTOUX
Vanillesoezen, chocolademousse,
krokante bodem, chocoladesaus.

SOIREE GEBAK

6 of 8 personen - €5,50 p.p.

AVALANCHE
Walnotenbiscuit, chocolademousse,
crème brûllée, krokant, pralinéganache.
FÔRET NOIRE
Chocoladebiscuit, chocolademousse,
slagroom en chocolade waaier.
CRAZY SANTA
Biscuit, frambozen-,
cassis& vanillemousse.

MAUD
zachte amandelbiscuit,
pralinécrèmeux, framboosjes,
witte chocolademousse.

KERSTMAN
Frambozensorbet en vanilleroomijs.

SNEEUWMAN
Chocoladeroomijs en vanilleroomijs.

IGLO
Mokkaroomijs
en vanilleroomijs.

SANTA’S TUMMY (enkel per 8 pers.)
Frambozen- en
woudvruchtensorbet,
stracciatellaen chocoladeroomijs.

TWIGGY ‘THE PARTY PIG’
Aardbeiensorbet
en vanilleroomijs.

ROOMIJS

€7,50 /0,5l
Vanille - mokka - chocolade
praliné - stracciatella

Assortiment van 12 mini gebakjes
€26,00/doos

RONDE TAARTEN

€4,50 p.p.
Voor oudejaar zijn naast onze bûchen
ook ons volledig assortiment van
ronde taarten verkrijgbaar voor 4 of 6
personen met decoratie.

NIEUWJAARSBÛCHEN

4 of 6 personen - €4,50 p.p.

MONT BLANC
Biscuit, slagroom, frambozen, vers fruit.

CLASSIC MOKKA
Biscuit, mokka crème au beurre.

MONT NOIR
Biscuit, slagroom, frambozen,
chocoladeganache.

VENTOUX
Vanillesoezen, chocolademousse,
krokante bodem, chocoladesaus.

SORBET

€7,50 /0,5l
Frambozensorbet
aardbeiensorbet - citroensorbet

DRIEKONINGENGEBAK

Vanaf dinsdag 4 januari €16/taart
Bladerdeeggebak met amandelspijs en boontje in porselein.

Andere smaken mogelijk op aanvraag.

IJSBUCHEN

4 of 6 personen - €5,00 p.p.
VANILLE - MOKKA
VANILLE - CHOCOLADE

Assortiment van 6 mini gebakjes
€14,00/doos

VANILLE - AARDBEIEN SORBET
VANILLE - FRAMBOZEN SORBET

Al onze bûches zijn verkrijgbaar voor 4 of 6 personen met decoratie.

extra’s

CHOCOLADESAUS OF FRAMBOZENCOULIS €3,00/250gr

“MAY YOUR HOLIDAYS BE SWEET”
FIJNE EINDEJAARSWENSEN VAN
TEAM AVALANCHE!

