
Wij wensen jullie alvast prettige eindejaarsfeesten!!!
Tom, Hilde en hun medewerkers

 

  Openingsuren:

  dinsdag 24 december     7 tot 17 u
  
  woensdag 25 december  Watervliet  7 tot 13 u
                  Eeklo   7 tot 12 u
  
  donderdag 26 december  Watervliet  7 tot 16 u
                  Eeklo   7 tot 16 u

  dinsdag 31 januari     7 tot 17 u
  
  woensdag 1 januari       Watervliet  8 tot 12 u
                         Eeklo   10 tot 12 u enkel open op bestelling
  donderdag 2 januari     7 tot 16 u
  
  

  Tijdens de middag zijn onze winkels doorlopend geopend.

dewilde.t@skynet.be
facebook.com/BakkerijTomDewilde

www.bakkerijtomdewilde.be

www.drukkerijbartvandepoele.be - Kaprijke

Bestel en betaal ook online 

                   VErmijd wachttijden, krijg voorrang in de winkel

Ketterijstraat 1 - 9988 Watervliet 
Tel. 09 379 83 40

Stationsstraat 54 - 9900 Eeklo 
Tel. 09 378 24 23

Ondernemen in eigen dorp

met respect voor traditie

Ook dit jaar hebben we terug een ruim assortiment aan heerlijk gebak
en tal van nieuwe creaties bij voorgerecht, hoofdgerecht tot aan dessert.

EINDEJAARSFOLDER

Brood- en banketbakkerij

TOM DEWILDE



Trendy mini gebakjes

* Soirée framboise blanc
* Citron Italien
* Lait Gianduja
* Franba-christmas
* Café-lait
* Zwarte woud
* Mini merique
* Mini advocaatjes
* Mini fruittaartjes
* Mini bavarois

 

Ruim assortiment minigebak 
in diverse smaken

* De klassieke kerstbuches: Slagroom - crème au beurre met keuze uit 
   vanille, mokka, praliné, chocoladeganache (overgoten met chocolade)
* Slagroomgebak: Meringue, millefeuille, tarte maison, fruitcoctail, biscuit, ganache, 
   flan brésilienne, advocaattaart, javanais, st-honoré 
* Drooggebak: Rijsttaart, appelgebak, kriekentaart, frangipane, appelcake

Eloise: zachte amandelcrème, gepocheerde appeltjes, amandel chiboust

Bij het gerecht
* Kleine harde broodjes: volkoren, multi, sesam-maanzaad hotelbroodjes
* Broodjes gebakken in de vorm van een kerstboom (11 broodjes)
* Zachtgebakken broodjes (bruin, wit, vita + broodje met rozijntjes en provençaalse kruiden)
* Stokbroden gemaakt met desem op Franse wijze, heerlijke krokante smaak, wit en bruin
* Apollo’s wit, bruin, sesam en maanzaad 13 of 7 broodjes aan elkaar gebakken
* Notenbrood, roggerozijn- en rozijnenbrood
* Chiabatta

Aanrader: 
 - London broodje: meergranen broodje met provençaalse kruiden en rozijntjes
 - Musli broodje: broodje van rogge musli en honig
 - Pain partagé, krokante ronde broodjes (300 gr)

Voor het dessert
Buches:

* Buche Exotica 
 chocolade crunchy,
 amandel biscuit exotische 
 crémeeux vanille mousse 

* X-Mas Magic  
        Bretoense zanddeeg  
 Misérable biscuit 
 Sinaasappel crème 
 donkere chocolade mousse  

Glaasjes groot:
*Framboos chocolade

Nieuw: doosje in blik met soesjes gevuld met slagroom en ganache chocolade Tip: 
Snij uw gebak 

met een warm mes

X-Mas Magic

Buche Exotica

Tevens ook heerlijke geschenkartikelen: fijne pralines, 
huisgemaakte truffels, chocolade artikelen, boterdessert, 
florentieners enz

Vernieuwende individuele gebakjes

Gevuld bruin tafelbroodje met rozijntjes, 
noten en gedroogde frambozen

de ambachtelijke kerststol 
met amandelspijs

NIEUW Lekker

ONZE klassiekers

Specialiteit van het huis

Tip: 
Steek uw broodje 

of stokbrood 
een paar minuten 

in de oven voor
 een krokante korst.


