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BUCHEN     4 OF 6 PERS.     € 4.60 PP

SLAGROOM

Zachte biscuitlaagjes afgewisseld met slagroom

en vers fruit met krokant laagje

ITALIA

Zachte biscuitlaagjes afgewisseld met slagroom en

duizenden frambozenvlokjes op een amandelbiscuit

CREME AU BEURRE MOKKA

Lichte botercrème van mokka met biscuit en

krokant croutje

SAMBA

Melk- en fondantchocolademousse met krokantje

en chocoladebiscuit

PROFITEROLLES

Soesjes gevuld met koffie, chocolade, caramel en vanille,

vanillecrème, krokante bodem en vanille biscuit



IJSTAARTEN  € 4.75 PP

KERSTBUCHE 1-4 PERS: vanille-framboos

KERSTPAKJE 1-4 PERS: vanille- en stracciatella ijs

IGLO 1-6 PERS:  vanille-mokka - meringue

MINI
GEBAK  € 15,00/DOOS

DROOGGEBAK:  6 verschillende soorten drooggebak

FRUITTAARTJES:  2 gemengd fruit, 2 aardbeien, 2 frambozen

BAVAROIS:  6 verschillende soorten mini bavarois



ASSORTIMENT
HUISBEREIDE TAFELBROODJES
MINI (krokant & zacht)

DESSERT
GLAASJES     1 PERS.     € 4.60 PP

	CHOCOMOUSSE

 2 soorten chocolademousse met krokant en verse slagroom

	CHAMPAGNEMOUSSE

 Champagnemousse met gestoofde appeltjes op een  

vanille biscuit met zachte merinque



GESCHENK 
TIP

VERRASSINGSMAND / APERITIEFMAND / GESCHENKBON

Resto producten:
Onze Resto producten zijn gemaakt op basis van een 

huisbereide desem met biobloem uit de Westhoek dat 

we laten rijpen. Daardoor krijgen we mooie structuur van 

het deeg, daarna bloeien ze open in de steenoven 

waardoor het een geheel vormt door de krokante korst en 

de smeuïge binnenkant.



BROOD

	Klein Resto brood met granen of zonder

	Groot Resto brood met granen of zonder

	Camp Remy met granen of zonder

 (Resto + toevoeging van oergranen)

	Toastbrood wit klein/groot

	Toastbrood bruin klein/groot

STOKBROOD

	Stok op steen

	Resto stokbrood met granen of zonder

	Wit stokbrood

	Bruin stokbrood

	Half stokbrood bruin

	Half stokbrood wit



ZOET
BROOD

	Suikerbrood

	Chocoladebrood

	Pain Royal (helft suiker helft rozijnen)

	Klein rozijnbrood

	Groot rozijnenbrood

	Jerommetje (noten,amandel,rozijnen)

	Klein koekenbrood

	Groot koekenbrood

	Fruitbrood

	Mofje (volkoren met rozijnen)

	Notenbrood

	Toastbrood met rozijnen klein/groot

	Toastbrood koekenbrood klein/groot



KROKANTE 
PISTOLETS

	Vloerpistolet

	Tijgerpistolet

	Bruine pistolet

	Krokant volkoren

	Piccolo

	Boterpistolet

	Sesampistolet

	Maanpistolet

	Resto pistolet met of zonder granen

	Krokante krans (wit)



ZACHTE 
BROODJES

	Parisienne

	Pitta (licht gesuikerd)

	Wit ovenbroodje

	Bruin ovenbroodje

	Zacht volkoren

	Haverpistolet

	Mayapistolet

	Sandwich

	Kerstkransen (6 broodjes)

 - zachte witte krans

 - zachte bruine krans



 OPENINGSUREN EINDEJAARSPERIODE 
 maandag  19/12 en 26/12  gesloten 
 dinsdag  20/12 en 27/12  open van 06:30 tot 18:30 
 woensdag  21/12 en 28/12  open van 06:30 tot 18:30 
 donderdag  22/12 en 29/12  open van 06:30 tot 18:30 
 vrijdag  23/12 en 30/12  open van 06:30 tot 18:30 
 zaterdag  24/12 en 31/12  open van 06:30 tot 17:00 
 zondag  25/12  open van 06:30 tot 15:00 
 1 en 2 januari gesloten  

WIJ AANVAARDEN GEEN TELEFONISCHE BESTELLINGEN.

Nieuwpoortsesteenweg 447
8400 Oostende
Info@fijnbakkerijdebusschere.be
www.fijnbakkerijdebusschere.be

/fijnbakkerijdebusschere
/fijnbakkerij_debusschere



Wij wensen u 
prettige feestdagen

Frederick Debusschere
Jerome, Rachel, Justin
en team



ONTDEK OOK ONZE

HUISBEREIDE
CHOCOLALA® PRALINES
& CHOCOLADE KOEKJES
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