
Eindejaarsfolder 2021 



Aperitief 

Hartige hapjes 
• Pizza 
• Quiche prei en spek 
• Quiche witloof en 

ham 
• Worstenbroodje 
• Kip videe 
• Kreeftenhapje 

Eindejaarsassortiment 

Pistolets 
  

Ruim assortiment 

(mini) pistolets 

Ciabatta’s 

Wit of grof met 

noten 

Hotelbroodjes 

 wit en grof  

Speciale broden 
  

Diverse soorten 

frans brood 

Tradition  

Rogge verdommeke 

Notenbrood 

Noten-abrikozenbrood 

Appeltjesbrood  



Stronken  

Slagroom 

Fruit 

Ganache 

Marsepein 

Mokka slagroom 

Chocomousse 

Boterroom 

Vanille crème au beurre 

Mokka crème au beurre 

Notenbiscuit met praliné  

crème au beurre 

Chocolade crème au beurre 

 

Alles te verkrijgen in  één, vier of zes personen  



Bavarois 

Elisabeth 

Framboosmousse, mango- 

passievruchtinterieur en citroenbiscuit 

 

Passionatia 

Passievruchtenmousse met frambozen interieur 

 

Tiramisu 

Mascarponemousse met amaretto en chocoladebiscuit 

 

Trio 

Combinatie van witte, melk en pure  

Chocolademousse 

 

Amandine 

Amandelmousse met marsepein,  

abrikozengelei en madeleine biscuit 

Alles te verkrijgen in één, vier of zes personen  



Mini gebak 

Slagroom              Bavarois  

    Astrid     Elisabeth 
    Biscuit ganache   Passionata 
    Biscuit advocaat   Tiramisu 
    Biscuit fruit    Trio 
          Amandine     
        
    Mini - éclair  
    Mini carré confituur 
    Mini oliebol 
    Profiterol met slagroom 

Crème au beurre 

   Javanais 

   Miserable 

   Biscuit mokka crb 

   Biscuit vanille crb 

   Notenbiscuit met praliné crb 



Ijsstronken 

Vanille 
Vanille-ganache 
Vanille-aardbei 
Vanille-mokka 

Alles te verkrijgen in één, vier of zes personen  

Voor bij de koffie 

Ruim assortiment pralines 
Bokkenpootjes 
Petit fours marsepein 
Petit fours crème au beurre 
Boterdessertkoekjes 
Kerstcaraque 



Bestellingen 

• Hoe? 

−In de winkel, waar u begeleidt kan worden in uw keu-

ze 

−Via de facebook pagina van Bakkerij Buelens doorklik-

ken naar shoppen 

−Via www.bakkerijbuelens.be en dan doorklikken in de 

linker kolom naar bestel 

−Via www.bakkersonline.be en dan in de zoekbalk 

Bakkerij Buelens invullen  

• Tot hoe laat? 

−Tot 16u de dag voordien 

  

 

Scan de QR-code 

http://www.bakkerijbuelens.be/
http://www.bakkersonline.be/


 
 

Als u uw bestelling in de winkel 
komt plaatsen, gelieve dit niet 

in het weekend te doen. 

Dit om wachtrijen te vermijden. 

Online kan dit 24/7 



Allergieën 
Gluten en/of lactose vrije producten kan u online bestellen  

en betalen bij 

www.traindevie.be 

 

Wij zijn enkel een afhaalpunt 

Traindevie is een gespecialiseerde firma die ambachtelijke, 
kwalitatieve en allergeenvrije artikelen levert 

 

Ten laatste zaterdag 18 december bestellen voor  

afhaaldatum 24 december 

Ten laatste zaterdag 25 december bestellen voor  

afhaaldatum 31 december 

http://www.traindevie.be/


 Openingsuren 

 
maandag 20/12  6:30 – 18:00  maandag 27/12     6:30 – 18:00 

dinsdag 21/12   GESLOTEN dinsdag 28/12      GESLOTEN 

woensdag 22/12  GESLOTEN woensdag 29/12  GESLOTEN 

donderdag 23/12  6:30 – 16:00 donderdag 30/12 6:30 – 16:00 

vrijdag 24/12   6:30 – 16:00 vrijdag 31/12       6:30 – 16:00 

zaterdag 25/12  8:00 – 14:00 

zondag 26/12   8:00 – 14:00 

 

1, 2, 3, 4 en 5 JANUARI GESLOTEN 



Whiskypraline 

De Gouden Carolus Single Malt Whisky van        whis-
kystokerij “De Molenberg” uit Blaasveld heeft wereld-
wijd al verschillende prijzen in de wacht gesleept. 

Na 2 jaar onderzoek werd hiermee een heerlijke pra-

line gemaakt. Het samenspel van deze uitzonderlijke 

whisky met de beste chocolade     produceert een 

ware smaaksensatie. 

 

Bestel dit leuke geschenk aan huis geleverd via 

Www.whiskypraline.be  

Of 

Scan de QR-code! 

 

 



NIEUW IN ONS ASSORTIMENT 



Tradition 

Frans brood gemaakt op de traditionele 
franse wijze. 

Zeer lekker bij kaas- en vleesschotels 



Donderdag 6 januari  

Bladerdeeggebak met frangipane en 
boon in, verkrijgbaar in 4 en 6 pers. 

Bestellen kan ook via de webshop 

Degene die de boon heeft, is koning voor 1 dag 



maandag 10 januari 

 
Worstenbrood: met gehakt 

Witloofbrood: met witloof, hesp en kaas 

Curryrol: met curryworst 

Appelbol 

Voor levering aan bedrijven: bestel tijdig! 



 

Vanwege gans het Bakkerij Buelens 
team, wensen wij onze klanten 

smakelijke feestdagen, een prettig 
eindejaar en een gezond 

2022 

Overwinningsstraat 150 
2830 Willebroek 

03/886.60.11 
www.bakkerijbuelens.be 

http://www.bakkerijbuelens.be/

