
We wensen u smakelijke eindejaarsfeesten en een heerlijk 2017!

Jan, Carol, Arthur en het volledige Caromel team.

* * *

Op 1 januari krijgt elke klant een verrassing.

* * *

Na de feestdagen bieden we jullie ook de mogelijkheid om 
via de Caromel webshop te bestellen.

Openingsuren
Elke dag van 5u30 tot 18u doorlopend.
Zondag van 5u30 tot (minstens) 14u.
Maandag gesloten.

Na de drukte van de feestdagen nemen we ons jaarlijks verlof.
Van dinsdag 24 januari t.e.m. donderdag 9 februari zijn we gesloten.

KLEINE PROEVERTJES
 Ô Mini javanais                 € 1,30/st.
 Ô Mini fruittaartjes (gemengd, aardbei of framboos)              € 1,30/st.
 Ô Soesjes met slagroom of crème patissière              € 1,00/st.
 Ô Mini éclairs                  € 1,20/st.
 Ô Mini bavarois van passievruchten of citroen              € 1,30/st.
 Ô Mini noissettes (pralinémousse en chocolademousse)                         € 1,30/st.
 Ô Mini boules de Berlin                             € 1,00/st.
 Ô Mini donuts                  € 1,00/st.

OM UIT TE LEPELEN (MINI)
 Ô Frambozenmousse                 € 1,20/st.
 Ô Chocolademousse                 € 1,20/st.
 Ô Pistache-meringue                 € 1,70/st. 

mousse van pistache en aardbei afgewerkt met een meringue italienne 

 Ô Sabayon-champagne                 € 1,70/st. 
mousse van sabayon en champagne met een interieur van aardbeitjes

 
PERFECTE AFSLUITERS

 Ô Huisgemaakte melocakes               € 1,00/st.
 Ô Melocups                 € 0,60/st.

       chocoladecup met een fruit- of chocoladelaagje en een zachte mousse

 Ô Petit fours met crème au beurre of marsepein                 € 0,60/st.
 Ô Crème au beurre koekjes (vanillebollen, bokkenpootjes,...)                       € 28/kg
 Ô Pralines en likeurpralines
 Ô Confisserie (cuberdons, orangettes en allerlei truffels)

NIEUW

 Ô Confituren (ook heerlijk bij kaas- en vleesschotels!)

 Ô Gezonde fruit- en groentensapjes (cold pressed)

CADEAUTIP
Stel je eigen cadeaumand samen of kies uit een uitgebreid assortiment  
cadeaupakketten naar ieders budget! Ook interessant als relatiegeschenk.

Bakkerij Caromel Veerstraat 24, 9290 Uitbergen        09/3675123  

Feestfolder 2016-2017                                                                                           Maandag gesloten

Bakkerij Caromel Veerstraat 24, 9290 Uitbergen  09/3675123  

Feestfolder 2016-2017                                                                                               Maandag gesloten

Feestfolder 2016-2017
Laat u verleiden door onze feestelijke lekkernijen...

Alle bestellingen dienen in de winkel te gebeuren en worden het liefst vooraf betaald. 
Dit maakt het mogelijk de afhalingen vlotter te laten verlopen.

Bestellingen voor Kerst dienen geplaatst te worden voor dinsdag 20 december 
en bestellingen voor Nieuwjaar voor dinsdag 27 december. 
Aanvullingen van uw bestelling zijn steeds mogelijk ter plaatse.

Openingsuren tijdens de feestdagen:
 –  Zaterdag 24 en 31 dec: 7u tot 16u
 – Zondag 25 dec: 8u30 tot 14u (enkel afhalen van bestellingen)

 – Zondag 1 jan: 9u tot 14u (enkel afhalen van bestellingen)

OPGELET
 – Op 25 december en 1 januari werken we enkel op bestelling.
 – Taartbestellingen zijn af te halen vanaf 10u.
 – Gelieve bestellingen tijdig door te geven en op te halen.
 – Vergeet uw bestellijst of bestelnummer niet bij het ophalen van uw bestelling.
 – Betalen met Bancontact is mogelijk.



Bakkerij Caromel Veerstraat 24, 9290 Uitbergen    09/3675123  Bakkerij Caromel Veerstraat 24, 9290 Uitbergen       09/3675123  Bakkerij Caromel Veerstraat 24, 9290 Uitbergen            09/3675123  

BIJ HET APERITIEF

 Ô Kaasstengels           € 1,00/st.
  
BIJ DE SOEP OF HET VOORGERECHT

* Om de krokantheid van de broodjes optimaal te houden, 
  kunt u ze het best droog bewaren.

 Ô Kerstkoeken (natuur, rozijnen of chocolade)        € 2,00/st.
 Ô Sandwiches en minisandwiches         € 0,50/€ 0,35/st.
 Ô Pistolets en minipistolets          € 0,45/€ 0,30/st.
 Ô Pistolets en minipistolets met zaadjes                      € 0,50/€ 0,35/st.
 Ô Witte en donkere keizerbroodjes                 € 0,50/€ 0,55/st.
 Ô Mafjes met en zonder zaadjes             € 0,50/st.
 Ô Mafjes met noten of rozijnen          € 0,65/st.
 Ô Pistoletkrans (15 minipistolets)          € 4,50/krans
 Ô Mafjeskrans (15 mafjes)          € 4,50/krans
 Ô Wit en bruin stokbrood          € 1,40/€ 1,50
 Ô Halve stokbroodjes           € 0,75
 Ô Ciabatta            € 2,00

BROOD         
* Om organisatorische redenen is ons assortiment brood
   tijdens de feestdagen iets kleiner dan gewoonlijk.                      

 Ô Wit en bruin brood           € 1,50/€ 2,20
 Ô Spelt, donker Uitbergs, zonnebrood, volkoren,         € 1,55/€ 2,30 

Caromel licht, Caromel donker, ardeens           
 Ô Melkbrood en rozijnenbrood          € 2,45/€ 3,00
 Ô Notenbrood            € 2,95
 Ô Vijgenbrood            € 2,95
 Ô Boerenkramiek           € 2,50
 Ô Crunchy            € 2,95 

muesli, gedroogde vruchten en noten

BUCHES 

DE KLASSIEKERS

 Ô Biscuit met slagroom en fruit                   € 3,10/pp.
vanillebiscuit met slagroom, ananas en framboos, 

afgewerkt met vers fruit (overgoten met ganache + € 1)

 Ô Biscuit boterroom           € 3,40/pp.
vanille- of mokkabiscuit met crème au beurre (vanille/mokka)

 Ô Samba             € 3,40/pp.
duo van chocolademousse en chocoladebiscuit met een krokante bodem

 Ô Forêt Noire                                     € 3,40/pp.
chocoladebiscuit met slagroom, chocolademousse en krieken

SPECIALS

 Ô Lady Framboise            € 3,50/pp.
vanillebiscuit met een mousse van framboos en frambozencoulis

 Ô Sabayon-champagne           € 3,50/pp.
mousse van sabayon met een vleugje champagne met 

een interieur van aardbeitjes

NIEUW

 Ô Mister Mango in een nieuw jasje                € 3,50/pp. 
ivoire mousse met mango cremeux

 Ô Appelsientje                                                € 3,50/pp. 
mousse van sinaasappel, gekonfijte appelsien, vanillebiscuit 

en een vleugje kirsch 

SMELTEN VAN GENOT (zolang de voorraad strekt) 

* Onze ijstaarten zijn afgewerkt met zachte meringue Italienne. 
   Haal ze een half uur voor het opdienen uit de diepvries.

 Ô Vanille, vanille-framboos of vanille-chocolade         € 3,60/pp.
 Ô Sneeuwman Olaf (vanille + aardbei)          € 3,60/pp.
 Ô Ijsbeertje mokkatine (mokka + vanille)          € 3,60/pp.

TAARTEN

DE KLASSIEKERS 

 Ô Biscuit met slagroom en fruit (enkel te verkrijgen op 31 dec en 1 jan)    € 2,90/pp.
 Ô Saint-Honoré (max. 6 personen)              € 3,10/pp. 

een toren van soesjes

 Ô Fruittaart met gemengd fruit, aardbei, framboos of banaan  
bladerdeeg of zanddeeg

 Ô Javanais                              € 3,20/pp.
laagjes amandelbiscuit met mokkaboterroom

ONZE SPECIALITEITEN     

 Ô Caromeltaart
chocolademousse, pralinémousse, vanillebiscuit met karamelsaus

en een laagje meringue, afgewerkt met ganache

 Ô Miss Vanilla 
melkchocolade met karamel en vanillecrème

 Ô Limoen-bosaardbei
 mousse van limoen, vanillebiscuit en bosaardbeien

INDIVIDUEEL GEBAK

 Ô Eclair       € 1,80/st.
 Ô Merveilleux       € 2,20/st.
 Ô Chocolademousse      € 2,20/st.
 Ô Fruittaart       € 2,95/st.
 Ô Biscuit fruit       € 2,95/st.
 Ô Limoen-bosaardbei      € 3,20/st. 

 Ô Samba       € 3,20/st. 
 Ô Miss Vanilla       € 3,20/st.
 Ô Lady Framboise      € 3,20/st.
 Ô Mister Baileys      € 3,20/st.
 Ô Javanais       € 3,20/st.
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    4 pers./6 pers.
€ 12,80/€ 19,20

(prijs afhankelijk 
van fruitsoort)
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