
Zondag 21 april is het Pasen. Onze 
winkel zal gewoon geopend zijn, maar wij 

hebben enkele speciale dingen in de 
aanbieding om er een lekker Paasfeest van te 

maken. Bestellen kan voor zaterdag 20 april en 
zondag 21 april. Paasmaandag zijn wij ook 

geopend van 7.30u tot 12u.

U kan uw artikels bestellen tot en met zondag 14 
april, dit kan in de winkel, maar om het zowel 
voor u als voor ons makkelijk te maken kan u 
deze ook bestellen via onze webshop op de 
site: www.melange1880.be (doorklikken 

naar ‘bestel online’, rubriek Pasen).
OPENINGSUREN

Ma - Di: gesloten
Wo - Za: 7.30u - 18u

Zo: 7.30u - 12u



ZACHTE LUXEDEEG            AANTAL

Haasje met rozijn            €0,60
(sandwich met rozijnen in de vorm van een haasje)

Haasje met chocolade            €0,60
(sandwich met stukjes chocolade in de vorm van een haasje)

Sandwichnestje             €1,50
met spek en ei

Paasnest             €6,00
(gevlochten nestje gevuld met banketbakkersroom, hazelnootcrème en paaseitjes)

Paashaas met ei             €3,00
(sandwich in de vorm van een paashaas met een ei)

Gevlochten paashaas            €4,00
(sandwich in de vorm van een paashaas afgewerkt met chocolade paaseitjes)

Chocolade paasbrood            €5,00
(ei-vormig chocoladebrood afgewerkt met marsepein)

PAAS BRUNCH MAND VOOR 2 PERSONEN (€55) 

Gezellig genieten van een heerlijk Paasontbijt of Paasbrunch
met deze gevulde mand vol lekkers uit onze winkel,
aangevuld met andere lekkernijen. 

- 4 mini pistolets
- 4 mini sandwiches
- 1 chocoladekoek
- 1 croissant
- 2 haasjes met chocolade
- 2 hardgekookte eitjes
- Beleg
- Choco
- 2 mini confituurtjes
- Vers geperst fruitsap
- Mini cava (37,5 cl)

SNELLE PAASHAP (€12)         
   Paasquiche

Lekkere lente quiche met geitenkaas, spek en courgette. 
Niet je ding? Kijk ook eens even bij onze andere quiches. 

6p

PAASDESSERT            AANTAL 

   Chocolade Paastaart (€14,00/4p, €21,00/6p)    
(versierde chocolademoussetaart)

Paasbunny (€16,50/4p, €24,50/6p)
(vanille, rode vruchtenmousse)

Green easter (€16,50/4p)
(witte chocolade mousse met appelvulling)

Nestje (€4,30/1p)
(boterroom vanille gebakje met advokaat en een laagje marsepein)

Assortiment petit fours en mini gebakjes (€1,10/stuk)

Check zeker ons nieuw gluten- en lactosevrij
gamma op de webshop. 

BESTELLING OP NAAM VAN 

UUR AFHALING

DATUM AFHALING zaterdag 20 april zondag 21 april

6p4p


