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www.bakkerijaernoudt.be

FEESTELIJK
BELEGDE BROODJES

Maak het jezelf gemakkelijk!
Keuze uit verschillende assortimenten, telkens samengesteld uit 10 belegde

zachte pistolets of mini-sandwiches.

Meer info op
www.bakkerijaernoudt.be/lunch

LEKKERS VOOR ELK FEEST

Charlie de Donutrups



Vanille / vanille & chocolade /
vanille & framboos / vanille & aardbei

Vanille / vanille & chocolade / vanille & framboos / vanille & aardbei
Werk af met eigen foto en tekst!

IJSLAM
VANAF 12 TOT 50 PERSONEN

IJSTAART À LA CARTE
VANAF 15 TOT 50 PERSONEN

Ontdek ons volledig assortiment ijs op: 
www.bakkerijaernoudt.be/ijs

WIJ
PERSONALISEREN

JOUW TAART

2 3
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Al ons roomijs, ijslammen en ijstaarten worden ambachtelijk vervaardigd
in ons atelier te Gentbrugge.IJSTAARTEN

4 5

FRAISIER
Vanille / aardbei / amandelbiscuit

SOLEIL
Vanille / citroen / meringue / amandelbiscuit

EXOTIC
Vanille / framboos / passie / amandelbiscuit

SPECULAAS
Vanille / speculaas / chocoladebiscuit
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BOMBE AU CHOCOLAT
Vanille / chocolade / chocoladebiscuit

EGEL
Vanille / chocolade

Ideaal voor elk feest ! Ideaal voor elk feest!

6 7

ROOMIJS & SORBET
ROOMIJS: aardbei, banaan, chocolade, speculaas, stracciatella en vanille

SORBET: citroen en framboos

Verkrijgbaar in kleine potjes van 150 ml.
Vanille ook in 900 ml.
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Verras uw gasten met een assortiment mini-dessertjes.
Keuze uit 2 dessertbordjes van 4 kleine gebakjes.

BISCUIT TAART
VANAF 6 TOT 50 PERSONEN

Keuze uit biscuit met slagroom, ganache en marsepein.

Ontdek ons volledig assortiment patisserie op
www.bakkerijaernoudt.be/taart

MINI-DESSERTJES

ASSORTIMENT BAVAROIS
javanais / framboos /
passie / chocolade

ASSORTIMENT FRUIT
framboos / potpourri /
aardbei / carré confituur

WIJ
PERSONALISEREN

JOUW TAART

EEN SPECIALE VERJAARDAG IN HET VERSCHIET? 
Dan hebben wij dé taart voor op de feesttafel!
Ontdek onze cijfertaarten in verschillende smaken en 
combineer met cijfers 0 tot 9!

8 9
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CHARLIE DE DONUTRUPS
LEUKE RUPS SAMENGESTELD UIT 12 DONUTS

10 11

MINI-KOFFIEKOEKEN
ASSORTIMENT VAN 5 KLEINE BRIOCHES:

Chocoladekoek / kriekenkoek / ronde Suisse
spiegel gele crème / strik met chocolade
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