
ijsGebak

bij de koffie
brood koffiekoeken

Vanille chocolade

Vanille-ijs en chocolade-ijs 

met slagroom

Vanille framboos

Vanille-ijs en frambozensorbet 

met gefl ambeerd eiwit

Alles is huisgemaakt!

Mini gebakjes

Dessertkoekjes

Pralines

Truff els
Petit fours

Bokkepootjes

Pastorijbrood 

desembrood met steengemalen 

bloem van onze molen

Licht meergranenbrood 

desembrood met geroosterde 

graantjes

Speltbrood 

speltbloem en speltmeel zonder 

tarwe

Notenbrood 

met walnoten en hazelnoten

Rozijnenbrood 

ook heerlijk bij uw kaasschotel

Chocoladebrood

Suikerbrood

Kerststol 

traditioneel kerstbrood met suiker 

en rozijnen en opgevuld met 

marsepein

Pistolet

vloerpistolet, witte en grove 
pistolet, meergranenpistolet, 

mini pistolet

Sandwichen

Artisanaal Frans brood 

wit met of zonder zaad, 
dik of dun of oregano

Ciabatta

Boterkoeken 

met of zonder rozijnen, 

met chocolade

Chocoladekoeken 

gewoon of met een extra laagje
chocolade bovenop

Franse botercroissant

Bootje 

Gele room koek 

met poedersuiker 

of met chocolade

Suisse 

lang met rozijnen 

of rond zonder rozijnen

Frangipane koek

Fruitkoek

klein brood

Gelieve tijdig uw bestelling te plaatsen, zodat wij 

u heerlijke feestdagen kunnen bezorgen!

Bestellen kan telefonisch op ons nummer 

09 344 53 10, in onze winkel of online via onze 

webshop. Voor verdere inlichtingen staan wij en 

ons team graag ter uwer beschikking! 

Op 25/12 en 01/01/2023 zal onze winkel enkel 

open zijn om bestellingen af te halen, gedurende 

de rest van de eindejaarsperiode zal de winkel 

steeds rijkelijk gevuld zijn en kan u gerust ter 

plaatse iets lekkers kiezen!

OPENINGSUREN TIJDENS 

DE FEESTDAGEN

vr 23/12 en 30/12

7u tot 16u

za 24/12 en 31/12

8u tot 14u

zo 25/12 en 01/01 

enkel op bestelling  

afhalen tussen 10u en 12u

We gaan er even 

tussenuit vanaf 

donderdag 05/01/2023 

tot en met maandag 

09/01/2023. Terug open 

op dinsdag 10/01/2023!

Bestellingen van 

25/12 en 01/01

ten laatste doorgeven op 

23/12 en 30/12

Ons brood past perfect op uw feesttafel 

en kan u zelf of door onze machine 

laten snijden naar uw wensen: 

dikgesneden voor bij de soep of het 

voorgerecht of dungesneden om te 

toasten. Genoeg mogelijkheden!



Gebak

Vanille pecan

Feestelijke chocoladebiscuit met 

een pecannotenpraliné en een 

vanillemousse op een krokante 

bodem, overgoten met een 

vanille glaçage

Buche chocolade

De chocoladeklassieker met witte en bruine 
chocolademousse op een krokante bodem, 

overgoten met een ganache van chocolade

Kastanje mango

Een amandelbiscuit gevuld met 

kastanjecrème en mango op een 

krokante zanddeegbodem

Buche slagroom

Grootmoeders biscuit met

slagroom en vers fruit

Vijf voor twaalf gebak

Amandelbiscuit, frambozencrémeux 
en melkchocolademousse met een 

chocolade of frambozenglacage

adres & contact

Pastorijstraat 20,

9940 Evergem

09 344 53 10

bakkerbekaert.be

�          Bakker Bekaert

�         bakkerĳ _bekaert


