
 

 

Eindejaarsfolder 



 

 

    

TafelbroodjesTafelbroodjesTafelbroodjesTafelbroodjes    
Krokante pistolets (Ook in mini formaat) 

Wit – Bruin – Sesamzaad – Maanzaad – Tijgers – Piccolo’s 

~~~ 

Pistolets-kerstboom 

Mix van 7 of 12 krokante mini pistolets in de vorm van een kerstboom 

~~~ 

Zachte pistolets (Ook in mini formaat) 

Wit – Bruin – Sandwich 

~~~ 

Zachte volkorenpistolets 

Maya – Arthur – Deli Pure – Eurocorn – Venen – Oergranen 

~~~ 

Desembroodjes 

Wit – Bruin 

~~~ 

Stokbrood 

Wit – Bruin – Rustique 

Om 13u vers wit en bruin stokbrood te verkrijgen  

~~~ 

Speciale broden voor bij de kaas (±400gr) 

Mofje – Grof volkoren met rozijnen 

Notenbroodje – Bruin brood met walnoten 

Fjord – Donker brood met mout en gegrilde graantjes 

~~~ 

Ook te verkrijgen: Koekebrood – Rozijnenbrood 

Geen verrassingsbrood te verkrijgen tijdens de feestdagen 

 



 

 

    

Feestgebak KerstavondFeestgebak KerstavondFeestgebak KerstavondFeestgebak Kerstavond    & oudejaarsavond& oudejaarsavond& oudejaarsavond& oudejaarsavond    

Buche slagroom | 1-4-6-8-10 Pers 

Biscuit met slagroom en vers fruit 

~~~ 

Buche tiramisu | 1-4-6 Pers 

~~~ 

Buche torino | 1-4-6-8 Pers 

Chocolademousse met een interieur van chocoladebiscuit en een krokante feuilletine, overgoten 

met ganache 

~~~ 

Buche progrès | 1-4-6 Pers 

Opgebouwd uit laagjes amandelbiscuit, slagroom en frambozen, afgewerkt met merengue 

~~~ 

Buche praline passie | 1-4-6 Pers 

Pralinémousse met cremeux van passie en hazelnootbiscuit 

~~~ 

Buche fruits of the forest | 1-4-6 Pers 

Witte chocolademousse, rode vruchten coullis, rode vruchten biscuit  

en een crunchy chocolade streusel 

 

 



 

 

 

Proevertjesbuche | 5 Pers 

Voor de mensen die niet kunnen kiezen hebben wij een assortiment samengesteld van 5 soorten 

buche in 1 grote buche 

~~~  

Fruittaart | 1-4-6-8 Pers 

Zanddeegbodem: Gevuld met crème swiss (=crème patissière gemengd met slagroom), afgewerkt 

met vers fruit 

Bladerdeegbodem: Gevuld met crème swiss (=crème patissière gemengd met slagroom), afgewerkt 

met vers fruit 

~~~ 

Foret Noir | 1-4-6-8 Pers 

Binnenin een heerlijke chocolademousse met een laagje chocoladebiscuit en daar bovenop verse 

slagroom. Rondom is het taartje overdekt met chocoladeschilfers 

~~~ 

Framboos Marsepein | 1-4-6-8 Pers 

Zanddeegbodem gevuld met crème swiss (=crème patissière gemengd met slagroom), een 

amandelkoekje, frambozen en bovenop een laagje marsepein afgewerkt met merengue italienne 

~~~ 

Moelleux 

(20 seconden in microgolf plaatsen en klaar) 

    

     



 

 

    

Mini gebakMini gebakMini gebakMini gebak    

Keuze uit: 

 

Doosje 1:  

2x eclair - 2x fruittaart - 2x javanais - 2x potje chocolademousse 

 

Doosje 2:  

Choukes (9 stuks) met smaken: crème swiss, chocolademousse en praline 

 

Doosje mini boules (8 stuks) 

Doosje mini donuts (6 stuks) 

 

    

IIIIJJJJstaartenstaartenstaartenstaarten    

IJstaarten te verkrijgen in de winkel of via de website van surprice te bestellen: 

www.surprice.be    
 

 

     



 

 

    

Bij de koffieBij de koffieBij de koffieBij de koffie    

Assortiment dessertkoekjes:  

Bokkepootjes - Zandkoekjes - Friands  - Madeleines - Negerzoenen - Cripico's - Tartine Russe 

Assortiment huisbereide chocolade:  

Truffels - Pralines - Chocoladefiguren - Caraques 

 

 

    

    

CadeauCadeauCadeauCadeautipstipstipstips    

Exclusieve chocoladekerstboom van negerzoenen 

Mooi verpakte pralines 

Gevulde feestmanden 

Cadeaubon 

     



 

 

    

BestellenBestellenBestellenBestellen    

Bestellingen afhalen kan vanaf 10u 10u 10u 10u op kerstavond en oudejaarsavond. 

Gelieve tijdig te bestellen zodat wij met alle zorg aan uw eindejaarstafel kunnen werken. 

Wij aanvaarden geen telefonische bestellingen.  

Er kan wel online besteld worden via onze webshop: www.bakkerijkerkhove.be 

Om alles vlot te laten verlopen tijden de feestdagen, gelieve uw bestelling op voorhand te betalen. 

In alle 3 onze winkels kan je betalen met bancontact. 

Heeft u nog vragen of speciale wensen? 

Sebastiaan, Alexander en hun team helpen u graag bij de samenstelling van uw feesttafel. 

Wij wensen u alvast fijne en smaakvolle feestdagen toe! 

 

 

 

Donderdag 24 december & donderdag 31 december Donderdag 24 december & donderdag 31 december Donderdag 24 december & donderdag 31 december Donderdag 24 december & donderdag 31 december     

open van 7uopen van 7uopen van 7uopen van 7u----16u16u16u16u    

Vrijdag 25 december & vrijdag 1 januari: GeslotenVrijdag 25 december & vrijdag 1 januari: GeslotenVrijdag 25 december & vrijdag 1 januari: GeslotenVrijdag 25 december & vrijdag 1 januari: Gesloten    

    

 

Voor foto's en nieuwighedenVoor foto's en nieuwighedenVoor foto's en nieuwighedenVoor foto's en nieuwigheden    kan u een kijkje nemen op onze website kan u een kijkje nemen op onze website kan u een kijkje nemen op onze website kan u een kijkje nemen op onze website 

www.bakkerijkerkhove.be of volg ons op www.bakkerijkerkhove.be of volg ons op www.bakkerijkerkhove.be of volg ons op www.bakkerijkerkhove.be of volg ons op FFFFacebook en Instagramacebook en Instagramacebook en Instagramacebook en Instagram    

     



 

 

    

    

    

 

Torhout – Ruddervoordestraat 133 – T 050/68.33.88 

Ma gesloten | Di – Vrij 6u30 – 18u30 | Za 6u30 – 18u  | Zon 6u30 – 17u 

Assebroek – Leliestraat 1c – T 050/68.63.70 

Ma gesloten | Di – Vrij 6u30 – 18u30 | Za 6u30 – 18u | Zon 6u30 – 13u 

Waardamme – Kortrijksestraat 395 – T 050/69.44.40 

Ma gesloten | Di – Vrij 6u30 – 18u30 | Zat 7u – 18u | Zon 7u – 12u30 

 

 

 

 

 


