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 Soort brood  Gesneden en verpakt 

 Boerenbrood bruin  3,20 

 Boerenbrood noten 900g**  6,10 

 Boerenbruin zoutloos* **  3,40 

 Boerenbrood wit  3,10 

 Boerenwit met vlokken**  3,30 

 Gebuild wit  3,20 

 Gewoon grijs  3,20 

 Gewoon wit carre  3,10 

 Gewoon wit carré klein**  2,80 

 Gewoon wit zonder zout  3,30 

 Glutenvrij brood**  7,60 

 Hoevebrood  3,30 

 Hoevebrood zuurdesem  3,50 

 Kamutbrood  3,20 

 Maïsbrood  3,20 

 Mueslibrood  4,10  

 Notenbrood  4.30 

 Potbrood (ongesneden) 4.50  

 Roggebrood zuurdesen  3,30 

 Rozijnen grijs    3,10 

 Rozijnen wit  3,10 

 Sesambrood  3,40 

 Speltbrood  3,80 

 Speltbrood zuurdesem  4,00 

 Speltbrood 600gr  3,20 

 Spelt gebuild  3,80 

 Spelt verrijkt  3,90 

 Spelt pompoenpit  3,30 

 Spelt pompoenpit zuurdesem   3,50  

 Spelt pompoenpitten groot**  4,80 

 Spelt rozijnen groot**  4,90 

 Vijf granenbrood  3,20 

 Vijf granen zoutloos* **  3,40 

 Vlokkenbrood(meergranen)  3,30 

 Vlokkenbrood zonder zout  3,50 

 Voltarwebrood  3,10 

 Zonnepitbrood  3,10 

 Zonnepitbrood zonder zout  3,30 

 Stokbrood gebuild 2,60  

 Stokbrood zonnepit 2,60 

 Stokbrood olijf ** 2,90 

 Stokbrood zongedr.tomaat ** 3,20 

 Gebuilde pistolet (vlokjes) 0,85 enkel vanaf 10 stuks 

 Witte pistolet  0,85 enkel vanaf 10 stuks  

 Speltsandwiches 0,85 enkel vanaf 10 stuks  

 Sandwiches witte 0,85 enkel vanaf 10 stuks 

 Spelt pompoen pistolet 0,85 enkel vanaf 10 stuks 

* broden zonder zout + 0,20 cent erbij tellen 

** enkel op bestelling (bijvoeging zaden of rozijnen : 0,20 cent) 

** in seizoen wel voorradig (bv tomatenbrood en olijvenbrood in zomer)  

 

 



  

 Taarten kokosbloesemsuiker     Klein (15cm)   Groot(20cm)       Extra(25cm) 

 Met zanddeeg. 

 Kersen  8,00   12,00 

 Appel abrikoos amandelschilfers  8,00   12,00 

 Amandel frangipane  9,00   13,00  15,00 

 Kaas met krieken  9,00   13,00   15,00 

 Bosbes  9,00   13,00  

  

 

 Taarten kokosbloesemsuiker gewoon deeg (altijd op bestelling : 2 dagen op voorhand)  

 

 Kers of bosbes pudding zonder slagroom                   20cm   11,00 

        Kers of bosbes pudding zonder slagroom           25 cm  13,00 

 

 Kers met pudding, slagroom en petit beurre     20 cm  13,00 

 Kers met pudding, slagroom en petit beurre  25 cm  15,00 

 

 Bosbes met pudding, slagroom en petit beurre  20cm  13,00 

 Bosbes met pudding, slagroom en petit beurre  25cm  15,00 

   

  

Taarten spelt gewoon deeg met of zonder suiker met fruit (altijd op bestelling : 2 dagen op 

voorhand) 

 Grote maat 25 cm  15,00 

 Middelmaat 20 cm  13,00 

 Kleine maat 15 cm  10,00 

  

 Taarten glutenvrij gewoon deeg met of zonder suiker met fruit (altijd op bestelling :  

 2 dagen op voorhand) 

 Grote maat 25 cm  15,00 

 Middelmaat 20 cm  13,00 

 Kleine maat 15 cm  10,00 

 

 Taarten met kokossuiker  (25cm)Groot     Medium(20cm)   Klein(15cm) 

 Abrikoos latjes gist deeg  15,00  12,00  8,00  

 Abrikoos suikerknobbel gist deeg   15,00 12,00  9,00 

 Appel met abrikoos en amandelschilfers gistdeeg 15,00 12,00  9,00 

 Appel met abrikoos en suikerknobbel zanddeeg 15,00 12,00   

 Briochentaart   15,00              

  Kersen met suikerknobbel gistdeeg 15,00 12,00  8,00 

 Linzendeeg Abrikoos  15,00          12,00 

 Linzendeeg amandelfranchipane   15,00    12,00             

 Linzendeeg zwarte pruimen   15,00 12,00             

 Pudding suikerknobbel gist deeg  15,00 12,00  8,00 

 Rabarber abrikoos met suikerknobbel 15,00 12,00  

 Smurfen (abrikoos, slagroom, chocoladeschilfers)gist15,00 12,00   

 (Klein formaat enkel op voorbestelling.)  

    

 

  

 

 

  

 



 Diversen 

 Appelcake zonder suiker tulband  26,00/kg  ganse tulband 

 Chocoladecake zonder suiker tulband 26,00/kg  ganse tulband 

 Speculaas zonder suiker   21,00/kg  vanaf 1 kilo 

 Speculaas amandelen zonder suiker 23,00/kg  vanaf 1 kilo 

 Speculaas met rietsuiker  20,00/kg  vanaf 1 kilo 

 Speculaas amandelen met rietsuiker 21,00/kg  vanaf 1 kilo 

 Brioches zonder suiker met pudding  1,80   vanaf 5 stuks  

 Wafel zonder suiker   1,60  vanaf 5 stuks 

 Worstenbroodje met kip/kalkoen   2,70  vanaf 5 stuks 

 Worstenbroodje met soja vulling   2,70  vanaf 5 stuks 

 

  

 Gateaus  

 Gateau met kokosbloesemsuiker gezoet €20 voor 15 cm 

 te verkrijgen met crème au beurre (mokka of vanille) €25 voor 20 cm  

 of met slagroom gegarneerd met kriekjes of bosbes. €35 voor 25 cm 

 

 Met kerstmis : kerststronk in crème au beurre  

 Met Nieuwjaar : hartvorm in crème au beurre of slagroom met bosbes of kers. 

 Met Pasen : vogelnestjes : alleen crème au beurre. 
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Nog even verduidelijken :  

 

Alle taarten altijd op voorhand bestellen : u kan altijd nog de dag ervoor bellen voor een taart die vast 

in gamma zit, we zetten die dan onmiddellijk opzij. Al de anderen moeten wij 2 dagen op voorhand 

weten. 

 

Taarten met spelt : enkel te bestellen met de gewone vulling, zijnde kersen, appel abrikoos of bosbes. 

Taarten glutenvrij : enkel te bestellen met de gewone vulling zijnde kersen, appel abrikoos of bosbes. 


