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FEEST MET
LEKKERNIJEN VAN
PAINTURE
OP UW TAFEL

AANBOD
’17-’18
APERITIEF

5 soorten Champagne « Cuvée Painture » Hartig assortiment: kaassablé’s, kaassoezen

SOEP

Ruime keuze huisgemaakte soepen

KONINGINNEHAPJES
Vidé vulling, verse vidé’s, fleurons

QUICHE

Mooi assortiment huisgemaakte quichen

BROOD

Kleine broodjes: mafjes, mini pistolets, meergranen broodjes,
noten- en rozijnenbroodjes,…
Oelemnaere: wit broodje met geroosterde zaadjes
"Zotje": broodje op basis van Brugse Zot bier
Ciabatta, wit en bruin stokbrood, olijvenbrood, pistoletkrans,…
Painture, Ardens, hoevebrood
Boerenkramiek, notenbrood, muesli(noot, rozijn, abrikoos), appeltjesbrood,
koekebrood, krentenbrood, toastbrood
Ons brood kan vanaf nu dikker worden gesneden, u kan de dikte zelf bepalen tot 2.5 cm,
brood is ideaal iets dikker gesneden om uw soep, maaltijd of kaas te begeleiden
Kerststollen, individuele briochen voor bij de foie gras
Panettone: Italiaanse delicatesse huisgemaakt

BÛCHEN

voor 4pers (€17) // 6pers (€25.50) // 8pers (€34) // Verkrijgbaar vanaf 12 december.

SAMBA

Melk- en fondant chocolademousse op een krokante bodem,
chocoladebiscuit, overgoten met ganache

SLAGROOM

Bodem van Bretoens zanddeeg, laagjes biscuit afgewisseld met
lichte slagroom en verse vruchten

MOKKA

Bodem van progrèsbiscuit, laagjes biscuit met koffiepunch, afgewisseld
met een luchtige mokkaboterroom
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MANDARIJN

Browniebiscuit, crémeux van mandarijn, mousse van witte chocolade en
compôte van mandarijn

PINK LADY

Amandelgebak, crémeux van framboos, frambozenconfituur,
vanillemousse met Tahitie vanille
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Naast de traditionele bûchen, voorzien wij eveneens een heel ruim assortiment drooggebak en andere ronde taarten.
Onze winkel wordt doorlopend aangevuld met allerlei lekkernijen

IJS IN BÛCHEN EN RONDE IJSTAARTEN
voor 4pers (€17.50) / 6pers (€26.25)

vanille – chocolade // vanille – framboos // vanille – passie & framboos // vanille – praliné
& karamel // vanille – straciatella & chocolade // vanille – mokka & speculoos //...

COULIS : Framboos, vanillesaus of chocoladesaus om op te warmen

KOEKJES VOOR BIJ DE KOFFIE

Romia’s, Mexicaantjes, gekleurde zandkoekjes, brownies, friands,
boterdesserts, American Cookies, kattetongen,…

MINI-GEBAKJES

Assortiment van 20 soortjes € 1.60/stuk

Vanaf donderdag 4 januari zijn er terug 3 KONINGENTAARTEN!
(huisgemaakte bladerdeeg met een beetje abrikozenconfituur en
frangipane) in elke taart zit er een porseleinen figuurtje verborgen
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Champagne “Cuvée Painture”,
Uitgebreid assortiment pralines,
"Valrhona" Grand Cru chocolade
huisgemaakte koekjes,…
Panettone: het ideaal eindejaarsgeschenk
Wij stellen mooie geschenken samen volledig naar uw
wens en uw budget
Cadeaubon "Painture" waarde zelf te bepalen,
wordt eveneens mooi verpakt

Op 24, 25 & 31 december en op 1 januari werken we uitzonderlijk zonder bestellingen.
Op die dagen zijn we doorlopend open vanaf 6 u 30 tot 16 u 30,
er zal een groot assortiment aanwezig zijn in onze winkel
De winkel zal gesloten zijn op di 26 en woe 27 december 2017
De winkel zal gesloten zijn op di 2 en woe 3 januari 2018
Verlof Painture vanaf ma 22 januari tem di 30 januari 2018
Betalen kan cash of met bancontact

Wij wensen jullie gezellige en aangename Feestdagen
en een fantastisch 2018
Brecht, Liesbet & Team

PAINTURE - BRUGGESTRAAT 27 - 8730 OEDELEM - 050 78 92 62
bezoek ons op

www.painture.be

Like us on

