


Om de dag te starten 
Koffiekoeken 

croissant          
chocoladebroodje         
boterkoek met rozijnen        
croissant met chocolade        
croissant met suiker        

Broodjes 
   
kaiserpistolet wit/grijs       
tijgerpistolet          
pistolet sesam-/maanzaadjes       
duitse wit/grijs         
piccolo          
sandwiches          



Stokbrood 

artisanaal stokbrood wit/grijs      
waldkornstokbrood        
club broodjes (halve baguette)       

worstebroodjes gehakt        
suikerbrood (400g - 700g)      
rozijnenbrood (400g - 700g)       
suiker+rozijnenbrood (400g - 700g)      
suikermannetje        
kerststollen          
 kerstbrood gevuld met rozijnen, veenbessen,  
 kaneel, marsepein 



Broodjes bij … 

mini pistolets         
 wit, grijs, zaadjes 
  
mini kampioentjes         

mini woudbroodjes         

mini sandwiches         

stokbrood wit, grijs       

stokbrood waldkorn        
  
ciabatta wit/meergranen        
Tip: krokante broodjes even opwarmen in de oven (4’ op 180°C) 



Focaccia met Italiaanse kruiden      
 zacht Italiaans broodje met olijfolie, oregano en fleur de sel 

Fjordbroodje (600g)        
 Scandinavisch meergranenbroodje 

Notenbrood met rozijnen        

Rogge-notenbrood         
(aanbevolen bij kaasschotels) 

Toastbrood casino (wit/grijs)       

           

                   Fjordbroodje  



Feestgebak 

Specialiteiten 

Chocotofftaart (8p)         
 chocoladebodem afgewerkt met chocolademousse 
 karamel, overgoten met chocolade 

Bretoense appelfrietjes (4p)       
 Bretoens zanddeeg met luchtige mousse 
 gepocheerde appelfrietjes en kaneel 

Crème brûlée taart         
 bladerdeeg, crème brûlée, afgewerkt met slagroom 
 zelf afbranden aan de feesttafel! 

Apfelstrüdel          
 Tip: even in de oven met een bolletje ijs     



Bûches  

Klassiekers 

Vanille- en mokkaboterroom       
 zachte biscuit met boterroom 
 4-6-8 personen verkrijgbaar 
Tip: haal tijdig uit de koeling voor de perfecte smaak 

Slagroom          
 slagroom met fruit 
 afgewerkt met seizoensfruit 
 4-6-8 personen verkrijgbaar 

Truffel (6p)           
 chocolademousse, slagroom 

 overgoten met chocolade  



Nieuwkomer 

Duo van speculaas (6p)        
 melkchocolademousse, interieur van speculaas 
 mousse, overgoten met melkkaramelchocolade  



Dessert 1 persoonsgebak 

javanais             
  
miserable           

sachergebak           

bûche 1 persoon slagroom / boterroom       

  

Glaasjes (incl. glaasje 0,50€) 

Crème brûlée           

Crème brûlée met chocolademousse        

Chocolademousse          



Tiramisu van speculaas         

Dessert royale          
 bosvruchten, vanillecrème en zachte merengue 

Duo van speculaas          
 melkchocolademousse, speculaasmousse, afgewerkt met 
 een laagje melkkaramelchocolade 

Trio van chocolade          

  



       

Bij de koffie 

mini bokkepootjes          

mini miserable/javanais/sachergebak       

mini eclairs / slagroomsoes        

assortiment petit-fours         

Hasseltse speculaas         

speculaasmannetjes         

Assortiment pralines         



Bakkerij Maris 
Vijversstraat 3  3500 Hasselt 

011 74 00 60   
www.bakkerijmaris.be    info@bakkerijmaris.be   

FB/marisbakkerij 

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u 
prettige feesten! 

Team bakkerij Maris 

Bestel tijdig om teleurstellingen te voorkomen! 

24 december open van 7u30 tot 13u00 
25 en 26 december gesloten 

31 december open van 7u30 tot 13u00 
1 en 2 januari gesloten
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