
Bakkerij Clarysse
Brood & Banket

Gauwelstraat 103, 8551 Heestert
Tel. 056 64 46 34

bakkerijclarysse@telenet.be

Speciale openingsuren:

donderdag 24 december en 31 december: 7u tot 17u
vrijdag 25 december en 1 januari: 7u tot 14u

op de andere dagen gelden de gewone openingsuren

Op deze dagen worden enkel bestellingen 
aan huis geleverd! (geen ronde)

Om u beter te kunnen dienen, 
gelieve 3 dagen op voorhand te bestellen !

Bezoek zeker ook eens onze website 
of onze facebook pagina !

www.bakkerijclarysse.be
www.facebook.com/bakkerijclarysse

gateau

€ 3,25 / stuk

fruittaarten (vers fruit)
 

dagprijs

aardbei
banaan
aardbei & banaan
gemengd vers fruit
framboos
krieken
ananas

diverse

misérable
javanais

meringue
chocolademoussetaart

flan brésilienne  
St-Honoré

bavarois (passievrucht / framboos)
chocoladetaart ganache

frambozentaart van het huis

drooggebak

rijsttaart
confituur
hawaïen 
flan
appeltaart
appelcrumble
tom pouce
frangipane (klassiek of met peren) 
ouderwetse perentaart
confituur-kriekentaart

Verkrijgbaar op bladerdeeg, zanddeeg of biscuit

krieken
advocaat
slagroom
praliné

mokka
crème-au-beurre
marsepein

fruit
aardbei
banaan
framboos

frambozentaart van het huis!
Betaalde bestellingen kunnen afgehaald worden  

langs de zijkant van de bakkerij:

24 december en 31 december van 11u tot 14u
25 december en 1 januari van 10u tot 13u



misérable
framboosbolletje v/h huis
javanais
meringue
gemengd fruit
aardbei
banaan

framboos 
krieken
kiwi 
ananas
chocoladetaartje
bresilienne

vanille - citroen
vanille - speculoos
vanille - chocolade overgoten met ganache
vanille - nutella
vanille - frambozensorbet overgoten met frambozencoulis

€ 6,00 / pp

Laat u verrassen door bakker Xavier

dessertarrangement mini-gebak (5stuks)

€6,95 / pp

diverse broodsoorten 

mini pistolet & 
ongesuikerde sandwich  

 
€ 0,30 / stuk

wit - bruin - maya - met verschillende deco-
ratiezaden - noten - rozijnen - waldkorn - tijger

Stokbrood: wit, bruin, meergranen en ciabatta
Huisgemaakte vidées: groot en klein

mini ontbijtkoeken 
 

€0,70 / stuk

suisse
achtje

croissant
chocoladekoek

crèmekoek met suiker  
crèmekoek met chocolade

donuts (4 soorten)

 
€3,00 / pp

Buche slagroom: 
aardbei - advocaat - ananas - chocolade - meringue

Buche crème-au-beurre: 
vanille - praliné - mokka - meringue

Chocoladebuche met framboos

vita+ havermout
vita+ volkoren
tijgerbrood
claryssebrood
wit en bruin brood

toastbrood
rozijnenbrood
notenbrood
bruin brood met rozijnen
fijn meergranen
energie

maya (bleek meergranen)

nia (donker tiengranen)

vollerkoren
volkoren 
smurfenbrood
kampioenenbrood

lijnzaadbrood
speltbrood
waldkorn
probody
pompoentje

ijsbuches  
€ 3,25 / pp

buches (2-4-6-8-10-12p)

vanille - aardbei afgewerkt met meringue
vanille - advocaat afgewerkt met meringue
vanille - mokka afgewerkt met meringue

individueel ijsgebak 

Buche 1 persoon .................................... € 3,50 / stuk
Ijsmannetje .............................................. € 4,00 / stuk
Nutibal (met nutella ijs) .......................... € 4,00 / stuk
Citroen op krokant speculooskoekje ... € 4,00 / stuk
Iglo (vanille)............................................. € 4,00 / stuk
Ijsmacarons ............................................. € 0,75 / stuk

zelfgemaakt ijs + sorbet (sorbet enkel op bestelling - 5 dagen op voorhand)

ijs (1L/2,5L):  vanille - chocolade - banaan - aardbei - citroen € 6 / € 11  
 mokka - pistache - speculoos - nutella  
sorbet:  passie - framboos € 7 / liter

macarons de paris

€ 0,70 / stuk

petits fours (min. 10st) 

€ 1,00 / stuk

tom pouce
tartine russe
éclair
soes
confituur
frangipane

boule de berlin
appeltaart
appelflap
rijst
flan 

mini gebak

€ 1,40 / stuk

chocomousse
advocaat
slagroomtaartje met fruit

€ 1,20 / stuk

€ 1,60 / stuk

NIEUW: SNEEUWMAN ! 4-6P

NIEUW


