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FEESTELIJKE BROODJES
VOOR BIJ AL UW GERECHTEN!

Rond wit of  bruin zacht/ krokant     €0.45/stuk
Wit rond zacht met maan of  sesamzaad    €0.50/stuk
Combicorn        €0.50/stuk
Notenpistolet of  zacht bruin met rozijnen
(ideaal voor bij uw kaasplank)       €0.60/stuk
Mini Sandwich        €0.30/stuk
Assortiment minibroodjes door ons samengesteld
(geen aparte soorten verkrijgbaar)     €0.30/stuk



BROODJES VAN DE CHEF
MET SMAAK VAN DE GOEDE OUDE TIJD

Stokbrood wit      €1.50/stuk
Stokbrood bruin     €1.50/stuk
Parissienne       €1.85/stuk 
(Je proeft ‘la douce France’ doorheen de krokante
korst, de rustieke kruim, het intense aroma en de volle smaak)
Boterkoek met rozijnen, chocoladekoek, croissant  €1,00/stuk



Groot genot in kleine versie
€1.20/stuk

afname van minimum 4 per soort
Mini Eclair
Confituurtaart    Miserabel
Appeltaart    Frambozenbavarois
Merveilleux    Passievruchtenbavarois
Javanais    Chocomousse wit – glaasje   
Pure Chocolate    
Aardbeienbavarois   
Chocomousse bruin – glaasje  
Crème brûlée
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Tip! Doe extra voordeel en bestel een reeds door 
ons samengestelde doos met mini gebakjes.
Ontdek ze op de volgende pagina.



Mini glaasje irish coffee NIEUW!
(Chocolade biscuit, mousse van koffie en Whisky, krokante 
feuilletine)

Mini glaasje Passion karamel NIEUW!
(passievrucht crémeux, melkchocolademousse met gezouten 
karamel, krokante praliné) 

Voor de allerkleinsten

Mini Boules de Berlin    €0.55/stuk
3 mini donuts op een stokje
(roze, wit en chocolade)   €1.50/stokje



ASSORTIMENT MINI GEBAKJES

Doos van 14 stuks    €15.40/doos
2 x mini eclair, 1 x chocomousse bruin, 1 x chocomousse wit, 2 x glaasje passion karamel,
2 x miserabel, 2 x passievruchtenbavarois, 2 x appeltaart, 2 x frambozenbavarois.

Doos van 20 stuks    €22.00/doos
2 x mini eclair, 1 x chocomousse bruin, 1 x chocomousse wit, 2 x pure chocolate, 2 x glaasje irish coffee, 2 x 
aarbeibavarois, 2 x confituurtaart, 2 x appeltaart, 2 x javanais, 2 x merveilleux, 2 x passievruchtenbavarois.



Doos 30 stuks    €33.00/doos 
3 x mini eclair, 3 x Crème brûlée, 3 x pure chocolate,
3 x appeltaart, 3 x glaasje irish coffee, 3 x passion karamel,
3 x confituurtaart, 3 x merveilleux, 3 x frambozenbavarois, 
3 x javanais.

Kids box mini    €13.50/box
5 x mini eclair, 5 x mini chocomousse, 5 x mini donut.

Kids box maxi NIEUW!   €16,00/box
5 x mini eclair, 5 x mini chocomousse, 5 x mini donut, 
5 x mini boules de Berlin.



BÛCHE
ALS HET IETS MEER MAG ZIJN

(ENKEL VERKRIJGBAAR VOOR 4 OF 6 PERSONEN: €3,00/PERS)

KLASSIEKERS IN EEN MODERN KLEEDJE
SlAgrOOMBûchE MET fruIT
(luchtige biscuit met slagroom gevuld met vers fruit) 

SlAgrOOMBûchE MET MErENguE
(luchtige biscuit met slagroom en stukjes merengue) 

BûchE CrèME-Au-BEurrE vANIllE Of MOKKA
(luchtige biscuit met vanille of  mokka crème-au-beurre.)

Tip! Crème-au-beurre op
kamertemperatuur serveren.
Op tijd uit de koelkast halen! 



PurE ChOcOlATE
Onze gekende chocoladetaart in een feestelijke
buche. Chocolademousse met tussenin
frambozenstukjes en chocoladebiscuit,
overgoten met chocolade ganache.

CréME BRuléE Aux SpéculOOS NIEUW!
Klassieke smaken in een nieuw jasje. Krokante en 
zachte texturen van speculoos met een hart van 
crème brulée en chocolade cremeux.

 Nutty NuTS NIEUW!
De naam zegt het al ... een creatie rond noten! Een 
bodem van notenbiscuit, crunch van hazelnoten en 
een gelei van mango omgeven door een mousse van 
gianduja.   

AlMONd IN rEd NIEUW!
Een combinatie om duimen en vingers bij af  te likken. 
Een krokante bodem van amandelstaafjes met daa-
rop zachte amandelbiscuit gevuld met een gelei van 
framboos omgeven door een mousse met vanille uit 
Madagaskar.

(ENKEL VERKRIJGBAAR VOOR 4 OF 6 PERSONEN: €3,50/PERS)



ChOcOlAdE MOEllEux
OVERHEERLIJK BIJ ROOMIJS!

€2,60/STUK

Bak thuis zelf  uw heerlijke
chOcOlAdE MOEllEux!

Verwarm een 12-tal min in een
voorverwarmde oven van 210°C



VErSNApErINgEN
VOOR BIJ DE KOFFIE

Glaasje advocaat - Een mini glaasje gevuld met overheerlijke
huisgemaakte advocaat. Ideaal voor bij uw koffie!   €1.30/stuk
Doosje met 12 bokkenpootjes      €7.50/doos
Doosje met 6 bokkenpootjes,
4 koffiepuntjes & 4 mini tartine-russe     €8.00/doos

Verder nog verschillende soorten huisgemaakte specialiteiten: lukken, verschillende 
soorten botertruffels, diverse versnaperingen. (cake, wafeltjes, koekjes, chocolade,...)



CAdEAu IdEEëN
Pralines

Geschenktassen
Cadeaubon’s  



Voor de FEESTDAgEN geven wij u graag onze uitzonderlijke OpENINgSurEN mee:

Maandag 23/12   7u tot 12u30 & 13u30 tot 18u      Zondag 29/12  7u tot 16u
Dinsdag 24/12  7u tot 16u (afhaling vanaf  13u)      Maandag 30/12  7u tot 12u30 & 13u30 tot 18u
Woensdag 25/12   9u30 tot 11u30 (enkel afhaling bestellingen)     Dinsdag 31/12   7u tot 16u (afhaling vanaf  13u)
Donderdag 26/12  uitzonderlijk gesloten       Woensdag 01/01 gesloten 
Vrijdag 27/12  uitzonderlijk gesloten       Donderdag 02/01 uitzonderlijk gesloten
Zaterdag 28/12  7u tot 18u        Vrijdag 03/01  uitzonderlijk gesloten

OpgElET - op nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari, zijn wij gesloten!

Haal uw bestelling voor die dag op, op dinsdag 31 december. Daar ze vers gemaakt worden verliezen de 
meeste van onze producten niets van hun kwaliteit!



Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, ontvangen wij graag uw bestelling:

   Voor Kerstavond & Kerstdag ten laatste op vrijdag 20 december.
   Voor Oudejaarsavond ten laatste op dinsdag 24 december.

TIJdIg BESTEllEN IS dE BOOdSchAp!!
Bestellingen kunnen enkel in de winkel gebeuren. Er worden liever geen bestellingen 
via telefoon of  mail aangenomen, dit om alle misverstanden te vermijden. Wij vragen 
bij bestelling op voorhand te betalen. (Er is bancontact aanwezig in de winkel). Bij uw 
bestelling krijgt u uw persoonlijk ticket met nummer. Voor de afhaling vragen wij u uw 
bestelbon mee te brengen.WI

J, S
TAA

N T
OT

  u
w 

dIE
NS

T

KrOKuSvErlOf van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 6 maart. Terug open op zaterdag 7 maart.



HET TEAM vAN
BAKKErIJ MAThIAS & JASMINE

 wENST u SMAKElIJKE
FEESTDAgEN EN

EEN vOORSpOEdIg 2020!
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Brood Banket

Bakkerij Mathias & Jasmine

&&
Bakkerij Mathias & Jasmine

Poelkapellestraat 20
8920 Langemark

Tel. 057/ 48 80 97
www.bakkerijmathiasenjasmine.be


