
EINDEJAAR 2020



1 PERSOON: € 2,80 4 PERSONEN: € 14,50
6 PERSONEN: € 21,50 8 PERSONEN: € 29,50

KLASSIEK
Zoals de vertrouwde gâteau.  
Biscuit met slagroom en vers fruit. 

GANACHE
Biscuit met slagroom en vers fruit,  
overgoten met chocoladeganache. 

BOTERROOM
Biscuit afgewerkt met boterroom met vanille  
of mokka smaak naar uw keuze.  

CHOCOLADE
Mousse van melk- en fondantchocolade met 
chocoladebiscuit op een bodem van feuilletine. 

FRAMBOOS
Frambozenmousse, amandelbiscuit, dun laagje 
melkchocolademousse afgewerkt met zachte  
meringue italienne. 

APPEL/SPECULAAS
Speculaasbiscuit, appelvulling met karamel  
en geroosterde pecannoten, slagroom. 

CHAMPAGNE/KERS
Kersenbavarois gecombineerd met champagnemousse, 
kersenvulling en een krokante zanddeegbodem.

Elegante kerststronken
Ons gehele assortiment drooggebak en taarten is 
beschikbaar.

Mini gebak: eclair, javanais, misérable, chocomousse, 
confituur, merveilleux, mille feuille, profiterol.

Onze patisserie

BEPERKT TOT 
Wit blok • galet • wit boerenbrood • grof blok •  
grof rond • grof boerenbrood • 10-granen •  
volkoren •  donker alpen

SPECIAAL BROOD 
Noten-, rozijnen-, suiker-, melk- en chocoladebrood

Dagvers brood



Ons gehele assortiment koeken is beschikbaar.

MINI ONTBIJTKOEKEN 
Acht • cremekoek • cremekoek met chocolade  
chocoladekoek • croissant • mini berlijnse bol   
kriekenkoek • notenkoek

KERSTSTOL  
Broodje met amandelspijs, gekonfijt fruit en rozijnen 
geweekt in de rum.

Ovenheerlijke ontbijtkoeken
Ons gehele assortiment pistolets is beschikbaar.

MEERGRANEN  
Gebladerde pistolet met botersmaak, granen en 
zaden in gekneed.

ANDERE 
Wit en grof met of zonder zaadjes • keizer • vloer  
mini wit en grof met of zonder zaadjes •  
hotelbroodjes wit en grof • wit of grof rosette

SANDWICHEN 
Ook in mini-formaat beschikbaar.

FRANS BROOD 
Wit en grof.

Krokante pistolets

Petit fours - videe-koek - Pralines 

Huisgemaakte traktaties

SPECIALE OPENINGSUREN
Maandag 21 en 28 dec  
Dinsdag 22 en 29 dec 

open

Woensdag 23 en 30 dec 
gesloten

Donderdag 24 en 31 dec
Vrijdag 25 dec en 1 jan

8u30 - 12u30 (enkel op bestelling)



DORPSTRAAT 43 • 9260 SERSKAMP • 09 369 15 46

Bestellingen kunnen doorgegeven worden 
tot en met dinsdag 22 en 29 december. 

Dit kan persoonlijk in de winkel  
of via www.bakkerijtartan.be

Alle bestellingen worden liefst op voorhand betaald.
Graag een draagtas voorzien.

Een hele fijne kerst en onze beste wensen  
voor het nieuwe jaar aan al onze klanten.  
Dank u voor alweer een fantastisch jaar!


