Op de koffie/ cadeautip
DOOSJE PETIT FOURS
€9,90
MAND MET BOTERDESSERTS
€39
ASSORTIMENT MINI GEBAKJES
(feuilletine, mini eclair, mini merveilleux, mini soes,
tahiti, biscuit, fuego, javanais)
€2,60/st

Glutenvrij/Lactosevrij
Chocoladetaart glutenvrij en lactosevrij 6p

Hartige hap
Quiche met groenten (6p, 10p)
Quiche zalm en broccoli (6p, 10p)
Quiche tomaat geitenkaas (6p, 10p)
Quiche broccoli camembert (6p, 10p)
Quiche prei gekookte ham(6p, 10p)

€3,20/pp
€3,70/pp
€3,20/pp
€3,20/pp
€3,70/pp

Tip voor bij de kaasschotel
NOTENBROOD
€4,50
MUESLIBROOD
€4
(donker meergranenbrood met dadels, vijgen, abrikozen en rozijnen)
ROGGEVERDOMMEKE krentenbrood
€4

Aperitiefhapjes
ASSORTIMENT van 10 verschillende ovenhapjes €9,90

Hoe bestellen ?
Bij voorkeur online / In de winkel / Telefonisch
Liefst geen bestellingen via mail, facebook, instagram,…
Wij hebben graag alle bestellingen tegen 22/12 ontvangen.

mechelseweg 227, 1880 kapelle o/d bos
015/41 41 75 / melange1880@gmail.com / www.melange1880.be

Openingsuren
Kerst en Nieuwjaar

Dessert voor Nieuwjaar

VRIJ
24/12
open van 7.30u-16u
ZAT
25/12
afhalen tussen 7.30u-13u (enkel op bestelling)
ZON
26/12
gesloten
MAA
27/12
gesloten
DIN
28/12
gesloten
WOE
29/12
open van 7u-16u
DON
30/12
open van 7u-16u
VRIJ
31/12
open van 7.30u-16u
ZAT
1/1
afhalen tussen 7.30u-13u (enkel op bestelling)
ZON
2/1
gesloten
Week van 3/1 t.e.m. 9/1 gesloten

TAARTEN SPECIAAL VOOR NIEUWJAAR
 Verkrijgbaar 1p, 4p en 6p , tenzij anders vermeld

Buches voor Kerstmis

(enkel verkrijgbaar op 31/12 en 1/1)

PROGRESS (niet te verkrijgen in 1p)
(4 euro/ pp)
Praliné biscuit met hazelnoot mousse, chocolade mousse en chocolade truffels
TAHITI
(4 euro/pp)
Amandelbiscuit met een lichte citrus toets, belegd met fruit
Opgelet: Donderdag 6 januari
is het wel mogelijk om
driekoningentaarten
af te halen tussen 9u-11u.

(enkel verkrijgbaar op 24/12 en 25/12)


Verkrijgbaar in 1p, 4p, 6p en 8p
BUCHE MELANGE
(4,50 euro/pp)
Buche met chocolade biscuit, 2 soorten chocolademousse, vanille anglaise
en gekarameliseerde nootjes
BUCHE PASSIE FRAMBOOS
(4,50 euro /pp)
Kokos amandelbiscuit met crèmeux van passievrucht, mango en framboos.
DEAUVILLE
(4,50 euro/pp)
Chocolade biscuit met caramel chocolade mousse, vanille crème brûlée
en een krokant van amandel afgewerkt met cacao gelé
MERRY FRUITY
(4,20 euro/ pp)
De klassieke kerstronk afgewerkt met rood fruit en slagroom
CLASSIC MOKKA
(4,50 euro/pp)
Kerstronk met mokka crème au beurre, afgewerkt met bresilienne nootjes
en chocolade versiering
CLASSIC VANILLE
(4,50 euro/pp)
Kerstronk met vanille crème au beurre, afgewerkt met gebrande amandelen
en versierd op oma’s wijze
BELLE HÉLÈNE
(4,50 euro/pp)
Zachte amandelbiscuit met knapperige tanarivapraliné, perencompote
en perenslagroom.

IJS
 enkel in 1p, 4p en 6p verkrijgbaar
BUCHE met vanille room ijs , mokka roomijs , chocolade parfait en truffels
(4,70 euro/pp)
BUCHE met amandelmelkijs, frambozenijs afgewerkt met Italiaans schuim
(4,70 euro/pp)

FUEGO
(4 euro /pp)
Amandelbiscuit met frambozen mousse en citroen mousse
ONZE GEKENDE “FEEST TOPPERS”
TRIO CHOCOLADE (enkel te verkrijgen in 4p en 6p)
(3,10 euro/pp)
Krokant laagje onderaan met daarboven een laag melk chocolademousse
en een laag witte chocolademousse
TIRAMISUTAART (1p,4p,6p,8p, 10p)

(2,60 euro/pp)

CRÈME BRÛLÉETAART (1p, 4p, 6p, 8p, 10p)

(2,80 euro/pp)

FRAMBOZENTAART
(4,60 euro/pp)
met witte chocolade en mascarpone (enkel te verkrijgen in 4p en 6p)
HARTEN
 enkel in 1p, 4p en 6p verkrijgbaar
FRAMBOOS (amandelbiscuit met frambozen crème au beurre) (4,40 euro/pp)
CHOCOLADE (amandelbiscuit met chocolade crème au beurre) (4,40 euro/pp)
MOKKA (amandelbiscuit met mokka crème au beurre) (4,40 euro/pp)
SLAGROOM (amandelbiscuit met slagroom) (4,20 euro/pp)
IJS
 enkel in 6p verkrijgbaar
IJSTAART MELANGE chocoladeijs met vanille parfait
overgoten met ganache.

(4,70 euro/pp)

Driekoningen

(Enkel op bestelling, en afhaling op donderdag 6/1 tussen 9u-11u. )
FRANGIPANE
FRANGIPANE appelmoes
FRANGIPANE chocolade

€19
€19
€19

