
 

OPENINGSUREN KERST EN NIEUWJAAR 2019 

Maandag 23/12 gesloten 

Dinsdag 24/12 open van 7.30u – 13u 

Woensdag 25/12 open van 7.30u-13u 

Donderdag 26/12 gesloten 

Vrijdag 27/12 gesloten 

Zaterdag 28/12 en zondag 29/12 normale openingsuren

Maandag 30/12 gesloten 

Dinsdag 31/12 open van 7.30u tot 13u 

Woensdag 1/1 open van 7.30u-13u 

Donderdag 2/1 gesloten 

Vrijdag 3/1 gesloten 

Zaterdag 4/1 en zondag 5/1 (driekoningen!) normale openingsuren 

 

NORMALE OPENINGSUREN

OP DE KOFFIE/ CADEAUTIP      AANTAL

Doosje petit fours   €9,90
Doosje macarons  €6,90 
Mand met boterdesserts   €39 
Assortiment mini gebakjes  € 7,70/ 7 stuks 

GLUTENVRIJ/LACTOSEVRIJ 

Wij hebben ook een glutenvrij/lactosevrij assortiment. 
Vraag gerust meer info in de winkel of neem een kijkje op onze webshop. 

DRIEKONINGEN 
Voor zondag 5 januari kan er ook reeds driekoningentaart besteld worden: 

Frangipane 6p     €18 
Frangipane appelmoes 6p  €18 
Chocolade frangipane 6p  €18
Deze kunnen echter ook later besteld worden.  

VERLOREN MAANDAG 

Op zondag 12 januari zullen er worstenbrood en appelbollen 
te verkrijgen zijn in onze bakkerij.  

BESTELGEGEVENS

NAAM :

TELEFOONNUMMER:

DATUM AFHALING:

ONLIE BESTELLEN MOGELIJK  OP WWW.MELANGE1880.BE

Net zoals vorig jaar verkiezen wij om hoofdzakelijk op bestelling te werken. Dit is 
zowel voor u als voor ons het gemakkelijkste. Er zal echter ook een assortiment in 

de winkel aanwezig zijn, maar indien u zeker wil zijn van uw producten voor de 
feestdagen raden wij aan om alles op voorhand te bestellen. 

(Bij voorkeur online via www.melange1880.be) . Speciaal voor de feestdagen 
ontwikkelden wij deze folder met ons aanbod (geldig op 24/12, 25/12, 31/12 en 1/1). 

Alles dient besteld te worden uiterlijk zondag 15 december. 

MECHELSEWEG 227
1880 KAPELLE O/D BOS

 
 015/41 41 75

MELANGE1880@GMAIL.COM
WWW.MELANGE1880.BE

MA - DI GESLOTEN  
WOE - ZA  7H30 - 18H00  
ZONDAG 7H30 - 12H00

MELANGE
WAR M E BAKKE R



TAARTEN     OPTIES (OMCIRKEL)      AANTAL

Verse fruittaart  €3.40/pp (1p, 4p, 6p, 8p, 10p)
Aardbeientaart   €3.40/pp (1p, 4p, 6p, 8p, 10p)
Frambozentaart   €3/pp  (1p, 4p, 6p, 8p, 10p)
Frambozentaart   €3.50/pp (4p, 6p, 8p, 10p)
MET MASCARPONE & WITTE CHOCOLADE  
Kriekentaart  €2.60/pp (4p, 6p, 8p, 10p)
Tiramisutaart   €2.50/pp (4p, 6p, 8p, 10p)
Appelcrumble   €2.60/pp (4p, 6p, 8p, 10p)
Bosvruchtencrumble  €2.60/pp (4p, 6p, 8p, 10p)
Crème brûlée taart   €2.70/pp  (4p, 6p, 8p, 10p)
Rijsttaart   €2/pp  (4p, 6p, 8p, 10p)
Citroentaart   €2.40/pp (4p, 6p, 8p, 10p)
Cheesecake speculoos  €2.70/pp  (6p, 10p)
Chocoladetaart   €3.50/pp (6p, 10p)
GLUTEN – EN LACTOSEVRIJ   
Vegan mango kokos  €3.50/pp (6p, 10p)
Biscuit vers fruit   €3.40/pp (4p, 6p, 8p, 10p) 

HARTIGE HAP 
Quiche met groenten   €2/pp  (6p, 10p) 
Quiche zalm en broccoli  €2.50/pp (6p, 10p)
Quiche tomaat geitenkaas €2/pp  (6p, 10p)
Quiche broccoli camembert  €2/pp  (6p, 10p)
Quiche prei gekookte ham €2/pp  (6p, 10p)

BROODSOORTEN 

Wit brood    Groot €2,4 Klein €1,8
Bruin brood    Groot €2,4 Klein €1,8
Tyroler brood (10 GRANEN)  €2.80
Inca brood (5 GRANEN)  €2.80
Volkoren   €2.80
Spelt van de Leeuw   Groot €3,8 Klein €2,7
Rogge desem  €2.90
Nero Desem   €2.80
Rozijnenbrood   €4.00
Rozijnenbrood frangipane €4.50
Chocoladebrood  €4.00 
Suikerbrood   €4.80 
Luiks brood   €5.80
FRANGIPANE BODEM, SUIKER EN ROZIJNEN VULLING

Notenbrood   €4.50

KLEINE BROODJES     AANTAL    AANTAL

Witte krokante pistolets €0.5   mini €0.4
Bruine krokante pistolets €0.5   mini €0.4
Witte boterpistolets  €0.8
Witte pistolet met maanzaad 
of sesamzaad   €0.6   mini €0.4
Tijgerpistolets  €0.6   mini €0.4
Tyroler pistolets   €0.6   mini €0.4
Keizerpistolet   €0.5
Piccolo   €0.5
Vierkant soepbroodje  €0.5
Bloemekes   €3.5
  opties: mengeling, inca, tyroler, wit  
Sandwiches   €0.6    mini €0.4

STOKBRODEN

Traditioneel stokbrood (45cm) (opties : wit en bruin)   €1.7
Ambachtelijk stokbrood (45cm) (wit)    €2
Ciabatta      €1.8 

SPECIAAL VOOR KERSTMIS 

Chocolate Rudolph    
Onze heerlijke chocolade Kerststronk. 

Merry Fruity 
De klassieke kerstronk afgewerkt met rood fruit en slagroom. 

Classic Mokka 
Kerstronk met mokka crème au beurre, afgewerkt met bresilienne nootjes en chocolade versiering. 

Classic Vanille 
Kerstronk met vanille crème au beurre, afgewerkt met gebrande amandelen en versierd op oma’s wijze. 

SPECIAAL VOOR KERSTMIS 

Buches  Buche wintersensatie 
  Kerststronk met chocolademousse, crème brulée en speculaasmousse. 

  Buche pistache aardbei 
  Kerststronk met amandelbiscuit, aardbeien- en pistachemousse. 

  Buche trio chocolade 
  Witte- en melkchocolademousse met brownie krokant.

  Buche samba 
  Chocomousse buche 

  Buche toscane 
  Praliné creme met gezouten karamel 

Eenpersoonsgebak  Kerstman 
   Witte chocolademousse met rood fruit op een croute van chocolade.

   Rendier 
   Chocolademoussegebakje in de vorm van een rendier. 

   Choco cup
   Chocolade cup met chocomousse en frambozen

Ijstaarten   Sneeuwman 
   Vanille aarbei ijs 

   Kerstkegel 
   Straciatella en vanille parfait 

GEBAK VOOR NIEUWJAAR 

Bretoense fruittaart 
Bretoens zandeeg afgewerkt met rood fruit en slagroom, feestelijk versierd. 

Ster gebak 
Chocolade krokant overgoten met ganache 

Hart framboos 
Frambozenmousse overgoten met frambozencoulis, in de vorm van een hart 

Hart dulce de leche 
Melkchocolademousse met karamel, in de vorm van een hart 

Chocolate Rudolph

Merry Fruity 

Classic Mokka 

Classic Vanille 

Buche wintersensatie 

Buche pistache aardbei

Buche trio chocolade

Buche samba 

Buche toscane 

Kerstman 

Rendier 

Choco cup

Sneeuwman (ijs)

Kerstkegel (ijs)

Bretoense fruittaart 

Ster gebak 

Hart framboos 

Hart dulce de leche 

€4

€4

€4,50

€4,50 

€4

€4 

€4

€4

€4

€4,50 

€4,90

€2,50

/

/

/

/

€4,40

€4,40

€16

€16

€18

€18

€16

€16

€16

€16

€16

/

/

/

   /

€19

€13,60

/

€17,60

€17,60

€24

€24

€27

€27

€24

€24

€24

€24

€24

/

/

/

/

/

€20,40

€24

/

/

€32

€32

€36

€36

€32

€32

€32

€32

€32

/

/

/

€38

/

€27,20 

/

/

/

1 PERSOON 4 PERSONEN 6 PERSONEN 8 PERSONEN


