
ALTIJD FEEST
met het aanbod van Bakkerij Bernard!

SLAGROOMBUCHEN

Progrès-merengue-biscuit met ananas en slagroom  € 4,10 pp

Progrès-merengue-biscuit met frambozen en slagroom  € 4,10 pp

Advocaat  € 4,10 pp

Biscuit, merengue, advocaat en slagroom

Biscuit met aardbei en slagroom  € 3,80 pp

Bisicuit met ananas, frambozen en slagroom  € 3,80 pp

BESTEL ONLINE
via www.bakkerijbernardgeluwe.be 

OF BEL 056 51 31 08



SPECIALE BUCHEN

Flambé  € 4,10 pp

Progrès, biscuit, chocolademousse op smaak gebracht met 
een beetje alcohol

Chocoladebiscuit  € 4,10 pp

Biscuit van chocolade, gevuld met chocoladebavarois en 
overgoten met chocoladeganache

Witte chocoladebuche  € 4,10 pp

Progrès, chocoladebiscuit, witte chocolademousse afgewerkt 
met witte chocoladeganache

Crispiebuche  € 4,10 pp

Chocoladestronk met amandelbiscuit, chocolademousse en 
gepofte rijst, karamelmousse overgoten met  
chocoladeganache

Noisette  € 4,10 pp

Mousse van praliné, interieur van gezouten karamel 
in  combinatie met karamel-chocolademousse op een 
 bodem van chocolade-hazelnootbiscuit, overgoten met 
 karamelganache

Framboise  € 4,10 pp

Tiramisu met witte chocolade, crèmeux van framboos met 
frambozenvlokjes, krokante feuilletine met amandelbiscuit

Montélimar  € 4,10 pp

Hazelnootbiscuit, feuilletine met nougat, anglaisecrème  
op smaak gebracht met mascarpone, omhuld met  
chocolademousse

BOTERROOMBUCHEN

Mokka biscuit  € 3,80 pp

Mokka progrès  € 3,80 pp

Praliné biscuit  € 3,80 pp

Vanille biscuit  € 3,80 pp

Chocolade biscuit  € 3,80 pp

Javanais  € 3,80 pp

Javanaisbeslag met mokka boterroom

Misérable  € 3,80 pp

Misérablebeslag met speciale botervulling

IJSBUCHEN

Vanille  € 3,80 pp

Vanille-chocolade  € 3,80 pp

Vanille-mokka  € 3,80 pp

Vanille-praliné  € 3,80 pp

Vanille-aardbeien  € 3,80 pp

Vanille-advocaat  € 4,10 pp

Vanille-speculoos  € 4,10 pp

Vanille-aardbeisorbet  € 4,10 pp

Vanille-frambozensorbet met merengue  € 4,10 pp

Vanille-citroensorbet  € 4,10 pp

Vanille-passiesorbet  € 4,10 pp

Grand marnier  € 4,10 pp

Chocolademoussestam  € 4,10 pp

Vanille-ijs met chocolademousse afgewerkt  
met chocoladeganache

Aardbeiencoulis  € 0,75 pp

Frambozencoulis  € 0,75 pp

Chocoladecoulis  € 0,75 pp

Gezouten karamelcoulis   € 0,75 pp



IJSFIGUREN

Egel € 32,8 voor 8 personen

Vanille-ijs met praliné-ijs op progrès afgewerkt met  
chocoladeganache en amandelstukjes

Iglo € 32,8 voor 8 personen

Vanille-ijs en passievruchtensorbet op progrès 
afgewerkt met eiwitschuim

Feestvarken € 32,8 voor 8 personen

Vanille-ijs en aardbeiensorbet op progrès  
afgewerkt met marsepein 

Sneeuwman € 32,8 voor 8 personen

Stracciatella ijs op een bodem van progrès overtrokken met 
rolfondant

PROFITEROL € 3,60 pp

4 chous gevuld met vanillecrème per persoon,  
overgoten met karamel

DESSERTBUFFET (VANAF 20 PERSONEN) 
€ 8,60 pp

• Potten witte en bruine chocolademousse, bavarois 
van passie, bavarois van aardbei/framboos, 
bavarois van praliné

• assortiment van kleine gebakjes (éclair, boel, fruit 
en aardbei, bavarois, boterroom, citroen,  
slagroom, etc.)

• Soufflé Grand Marnier, Ijstaart met frambozencoulis, 
Casserol met sorbetbollen, Feesthoed

• Pannenkoekjes met sinaasappelsaus

• Kilometergebak fruit, framboos, aardbei, tiramisu, 
karamel, javanais en misérable 

• Profiterol overgoten met karamel

DESSERTBORD
€ 8,60 pp

• Vanille-ijs met frambozencoulis

• Sorbet

• Witte chocolademousse

• Bruine chocolademousse

• 3 mini-taartjes

ONTDEK ONS ASSORTIMENT  
VOOR BIJ DE KOFFIE
• Assortiment mini gebakjes

• Huisgemaakte advocaat ‘Bernard’

• Dessertkoekjes

• Pralines , kerstpralines, chocoladezoenen, etc.

• Assortiment truffels

• Assortiment koekjes

Bestellen

Via www.bakkerijbernardgeluwe.be 

Of bel 056 51 31 08

Dessertborden en dessertbuffetten 4 dagen 
op voorhand bestellen.

Je bestelling afhalen

Beselarestraat 9 | 8940 Geluwe 
Vanaf 7u30.

Aangepaste openingsuren  
tijdens de feestdagen

Zaterdag 24 december       6u30 - 17u00

Zondag 25 december    6u30 - 12u00

Zaterdag 31 december       6u30 - 17u00

Zondag 1 januari       7u00 - 12u00

Jaarlijks verlof

13 tot en met 27 februari 2023

Bestel & geniet



www.bakkerijbernardgeluwe.be

Beselarestraat 9 | 8940 Geluwe 

T 056 51 31 08

FEESTAANBOD


