
patisserie 



Suggestie Kerst 
Enkel verkrijgbaar op 24,25 en26 

4 of 6 personen 

Buche exotic chocolate 

Chocolade, gember, citrus, sesam 

 

Buche framboise 

Framboos, citroen, rode vruchten thee 



Suggestie Nieuwjaar 
Enkel verkrijgbaar op 31/12 

Voor 4 personen 

Champagne, 

Limoen en 

lychee 



Taarten 
        4p   5p   6p 

Puur en melk chocolade    €18      €27 

Pistache en kersen     €18      €27 

Chocolade hazelnoot    €18      €27 

Passievrucht, mango, kokos   €18      €27 

Chocolade, vanille en kers   €18      €27 

Javanais       €17      €25.5 

Citroen, merengue     €17   €21.25  €25.5 

Peer, amandel, frangipane   €17   €21.25  €25.5 

Abrikoos, pistache, frangipane  €17   €21.25  €25.5 

Appeltaart       €14       €21 





Individueel dessert 
Pure- en melkchocolade   €5 

Passievrucht, mango en kokos  €5 

Crème brulée     €5 

Citroen      €5 

Pistache en kers    €5 

Chocolade en hazelnoot   €5 

Chocolade, vanille en kers  €5 

Koffie en vanille    €5 

Javanais      €4.25 

Milles feuilles     €3.60 

Eclair vanille     €2.50 

Eclair elexir d’Anvers   €2.50 

Roomijs/sorbet 

Vanille  0.5l  €8 

Mokka  0.5l  €8 

passievrucht 0.5l  €7 

Framboos 0.5l  €7 





Voor bij de koffie 

Breekchocolade €9.5 
    Pure chocolade melkchocolade witte chocolade 

Amandel    v    v    v 

Hazelnoot   v    v    v 

Gepofte rijst   v    v    v 

Studentenhaver  v    v 

Gezouten karamel  v    v 

Confiserie 

Marshmallow  16 stuks  € 5 

Pâtes de fruits  16 stuks  €10 

 



Chocolade 
Speculaas    €5 

Antwerpse handjes 

 Doos    €20 

 Zakje    €6.5 

Palmiers    €6.5 

Amandelbrood   €6.5 

Financiers    €6.5 

Brownie met pinda  €6.5 

Bokkenpootjes   €6.5 

Koekjes (6 smaken) 

 Klein    €11 

 Groot    €15 

Koekjes 

Pralines 

 Pralines 16 stuks   €18 

  2lagen    €35 

  3lagen    €45 

Orangettes  100gram  €7 

Bas reep     €4 

 



Openingsuren 

za 1/1  gesloten 

zo 2/1  gesloten 

ma 3/1  gesloten 

di 4/1  gesloten 

wo 5/1  open van 8u tot 18u  3-koningentaart 

do 6/1  open van 8u tot 18u 3-koningentaart 

vrij  7/1  open van 8u tot 18u 3-koningentaart 

za 8/1  open van 8u tot 16u 3-koningentaart 

zo 9/1  open van 8u tot 11u 3-koningentaart 

ma 10/1  open van 8u tot 18u verloren maandag 

     worstenbrood en appelbollen 

Di 11/1  gesloten t.e.m.  Zo 16/1 

ma 20/12  gesloten 

di 21/12  open van 8u tot 18u 

wo 22/12  open van 8u tot 18u 

do 23/12  open van 8u tot 18u 

vrij 24/12  open van 8u tot 16u 

za 25/12  open van 8u tot 14u 

zo 26/12  open van 8u tot 11u 

ma 27/12  gesloten 

di 28/12  gesloten 

wo 29/12  open van 8u tot 18u 

do 30/12  open van 8u tot 18u 

vrij 31/12  open van 8u tot 16u 



 

Bestellen 

Bestellen kan via de website of  

in de winkel vanaf 7 december. 

Voor Kerst bestellen t.e.m. dinsdag 21/12. 

Voor nieuwjaar bestellen t.e.m. woensdag 29/12. 

www.gewaegd.be 
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