BÛCHES
Progres
Vatel
Biscuits
vanille
praliné
vanille-moka (rhum/ geen rhum)
moka (rhum/ geen rhum)
chocolade (Grand Marnier/ geen likeur)
marsepein (Grand Marnier)
marsepein (Cointreau)
slagroom & fruit
St-Honoré
bladerdeeg - ananas - slagroom - profiteroles
Progres slagroom
€ 3,50 p.p.

BÛCHES MET EEN EXTRAATJE
Biscuit/meringue met fruit
Biscuit met fruit
met ganache overgoten
vanaf 6 pers.
Javanais
Miserable
Chocolademousse
Frambozenmousse
Vesuvius
biscuit met frambozen &
meringue italienne
Wit-zwart
Mokadélice
biscuit met mokabavarois
Gâteau Princesse
Lancier met marsepein & fruit
vanaf 6 pers.
Chocolade Noire
enkel 6 pers.
Advocaat
€ 4,00 p.p.
vanaf 4 pers.

In de winkel vind je nog
een ruime keuze aan
taartjes, bûches,
dessertkoekjes en
pralines.

Folder eindejaar
2021 - 2022

alles artisanaal en
huisgemaakt
Openingsuren
Dinsdag tot zaterdag
07u30 - 12u30 & 14u00 - 18u30
Zondag
07u00 - 12u30 & 14u00 - 18u00
Kerst- en nieuwjaarsdag
07u00 - 18u30
Gesloten op maandag

patisserie_dedrie
Patisserie Dedrie
Let op enkel contant of met payconiq te betalen.

Patisserie Dedrie
Boterweegschaalstraat 1
8630 Veurne
TEL. 058 31 13 33
WWW.PATISSERIEDEDRIE.BE

ROOMIJS

IJS & TAART? GRAAG!

KLEIN MAAR FIJN

Roomijs in brikverpakking

Buche - vanaf 4 pers
smaak naar wens - dubbele bodem meringue
€3,50 p.p.
Buche - vanaf 4 pers.
smaak naar wens - met bodem meringue
€3,50 p.p.
Buche - vanaf 6 pers.
smaak naar wens - met bodem meringue overgoten met ganache
€4,00 p.p.
Omelette sibérienne - enkel 8 pers.
vanille-ijs, souffle grand marnier & meringue
italienne
€3,50 p.p.
Comtesse marie - 6, 8 of 10 pers.
vanille-framboise ijs met coulis & frambozen
€4,30 p.p.
Eskimo - 4, 6, 8 of 10 pers.
smaak naar wens - met bodem meringue
€3,50 p.p.

Petit fours
marsepein - crème au beurre - choux - fruit
€1,10 - €1,20 per stuk
Reductions
assortiment gebak
€1,60 per stuk

Vanille
Chocolade
Moka

Pistache
Praliné
Stratiatelli
Framboise
vanaf €11,00 per liter

Sorbet in brikverpakking
Limoen
Framboise
Champagne

Poire
Appel
Passievrucht Mandarijn
vanaf €13,00 per liter

Soufflé Grand Marnier
Verkrijgbaar per portie - vanaf 4 pers.
€3,50 p.p.

Ijs per portie
Smaak naar wens
€3,00 per potje
Eskimo's
€3,50 per stuk
Opgevulde mandarijntjes
€3,50 per stuk

Toppings
Frambozencoulis
Chocoladesaus
Caramelsaus

DROOGGEBAK EN FRUIT
Vraag naar onze jaarfolder

PIECE MONTÉ
Heerlijke profiteroles met crème patissière en
chocoladesaus

Sneeuwmuts - 6 pers.
smaak naar wens - met laagje biscuit
€4,00 p.p.
Sneeuwman - 10, 15 of 20 pers.
smaak naar wens met - bodem meringue
€4,00 p.p.
Kerststal of chalet - vanaf 10 pers.
smaak naar wens - met bodem meringue dakje krokante nougatine
€4,00 p.p.
Blokglace - 8 of 12 pers.
smaak naar wens zonder meringue
€3,50 p.p.
Poire maxim - 6, 8 of 10 pers.
vanille-ijs, peren & advocaatsaus
4,30 p.p.

EEN BROODJE ERBIJ
Assortiment brood & tafelbroodje
toastbrood - wit of bruin
Kramiek toastbrood - met of zonder rozijnen
Onze aanrader bij foie gras!
Notenbrood (op bestelling)
Bruin brood met rozijnen (op bestelling)

APERITIEFHAPJES
Warme hapjes
kaas, hesp, pizza's, escargots, quiche
Kaasstengels
Biscuit cuillères - perfect bij champagne!

MAG HET ZONDER SUIKER ZIJN?
Biscuit met frambozen - 1 portie of 6 pers.
potje: €3,00 - taart: €3,50 p.p.
Bladerdeeg, crème, vers fruit - vanaf 4 pers.
€3,00 p.p.
Vanille-ijs
€3,50 p.p. - €6,50 per halve liter
Chocolademousse
€3,00 per potje
Frangipane - 5 pers.
€12,00
Zakje: chocolade - feuille de palmier - speculaas

