Taart
Omschrijving
Aardbeien (croute hoge rand) met/zonder slagroom
Aardbeientaart (bladerdeeg) met/zonder slagroom: Bladerdeeg, vulling van pudding en aardbeien
Aardbeientaart (croute) met/zonder slagroom : Koekjesdeeg, vulling van pudding en aardbeien
Aardbeientaart (gewoon deeg) met/zonder slagroom : Gewoon deeg, vulling van pudding en aardbeien
Abrikozenknobbel : Vulling van abrikozenpulp en suikerknobbels
Abrikozentaart : Vulling van abrikozenpulp
Abrikozentoet
Advokaat : Biscuit, vulling van slagroom en advokaat
Advokaat bavarois taart : Enkel in winter verkrijgbaar op aanvraag
Amandine
Amerikaanse : Koekjesdeeg, vulling van pudding en chocoladeslagroom
Ananas latjes : Vulling van ananaspulp en pudding
Appelamandel : Vulling van appelstukjes afgewerkt met amandelen en suiker
Appelcake : Cake met appelstukjes
Appelcake alu bakje
Appelkaneel : Vulling van appelschijfjes bestrooid met kaneel en suiker
Appelknobbel
Appelrozijnen : Vulling van appelstukjes en rozijnen
Appeltoet : Vulling van appelstukjes met deksel en suiker
Bamboula : Gewoon deeg, chocoladepudding, slagroom en chocoladeschilfers
Bananen (bladerdeeg) met/zonder slagroom : Bladerdeeg, vulling van pudding en slagroom, en laagje banaanschijfjes
Bananen (croute) met/zonder slagroom : Koekjesdeeg, vulling van pudding en slagroom en laagje banaanschijfjes
Bananen (gewoon deeg) met/zonder slagroom: Gewoon deeg, vulling van pudding en slagroom, en laagje banaanschijfjes
Bavarois taart aardbei : Enkel op bestelling en MIN. 2 dagen op voorhand doorgeven!
Bavarois taart framboos : Enkel op bestelling en MIN. 2 dagen op voorhand doorgeven!
Biscuit : Biscuit met vulling van vanille crème au beurre, afgewerkt met een laagje suikerfondant
Biscuit chocomousse : Biscuit met vulling van chocomousse, afgewerkt met een laagje suikerfondant
Biscuit creme : Biscuit met vulling van pudding, afgewerkt met een laagje suikerfondant
Biscuit mokka : Biscuit met vulling van mokka crème au beurre, afgewerkt met een laagje suikerfondant
Biscuit slagroom : Biscuit met vulling van slagroom, afgewerkt met een laagje suikerfondant
Biscuit savoyard: Biscuit met praliné creme au beurre en gebakken amandelnootjes
Bladerdeeg 4 fruit : Bladerdeeg, pudding, ananas, kersen en mandarijnen
Bladerdeeg 4 fruit slagroom
Bladerdeeg bosbes (vers fruit)
Bladerdeeg kersen met/zonder slagroom : Bladerdeeg, pudding en kersen
Bladerdeeg speciaal fruit met/zonder slagroom

Bladerdeeg speciaal fruit (hoge rand)
Brioche taart : Vulling van briochen, gevuld met pudding, rozijnen en suikerfondant
Cake appel/pp (op aanvraag, vanaf 12p.)
Cake chocolade/pp (op aanvraag, vanaf 12p.)
Cake marbre/pp (op aanvraag, vanaf 12p.)
Cake vanille/pp (op aanvraag, vanaf 12p.)
Cake/pp met smarties (op aanvraag, vanaf 12p.)
Catalane : Pâte grasse, vulling van abrikozen en ananas
Chocolade taart : enkel op aanvraag!!
Chocolade cake alu bakje
Chocolade cake FC de Kampioenen (zolang de voorraad strekt)
Chocomousse taart : Gewoon deeg, pudding, chocoladeslagroom en witte chocoladeschilfers
Creme knobbel : Vulling van pudding en suikerknobbels
Creme taart : Vulling van pudding
Creme toet: Vulling van pudding met deksel
Croute 4 fruit met/zonder slagroom : Koekjesdeeg, pudding, ananas, kersen en mandarijnen
Croute bosbes (vers fruit) : Koekjesdeeg, vulling van aardbeienbavarois, biscuit en afgewerkt met rode bosvruchten
Croute bosbes (vers fruit) (hoge rand)
Croute framboos (hoge rand) : Vulling van pudding en slagroom, afgewerkt met verse frambozen.
Croute kersen met/zonder slagroom : Koekjesdeeg, pudding en kersen
Croute speciaal fruit met/zonder slagroom : Koekjesdeeg, pudding en vers fruit
Croute speciaal fruit (hoge rand) met/zonder slagroom
Driekoningentaart (enkel te verkrijgen in die periode)
Droge : Suikercake 4/4
Droge met chocolade overgoten
Eiertaart : Vulling van eigeel, suiker en boter
Flan pommes : Vulling van pudding afgewerkt met appelschijfjes
Flantaart
Franchipannetaart : Vulling van franchipanne afgewerkt met laagje suikerfondant (op aanvraag)
Glaceetaart : Bladerdeeg, vulling van pudding en suikerfondant
Grote dikke kaas
Grote dikke rijst
Herfsttaart : Seizoensproduct! Pâte grasse met kokosschilfers, vulling van abrikozen en afgewerkt met een laagje mokka crème au beurre
Herkse : Pâte grasse, kokosschilfers en vulling van abrikozen
Kaastaart : Vulling van platte kaas
Kersenamandel : Vulling van Noordkrieken afgewerkt met laagje amandelen en suiker
Kersenknobbel: Vulling van Noordkrieken afgewerkt met suikerknobbels
Kersentaart : Vulling van Noordkrieken
Kersentaart chocomousse
Kersentoet : Vulling van Noordkrieken met deksel
Kir Royal taart : Krokante bodem - kersenvulling - champagnemousse - kersenbavarois - rode kersenglassage (seizoens)

Klein dikke kaas
Klein dikke rijst
Lentetaart aardbei : Seizoensproduct! Koekjesdeeg, aardbeienbavarois, biscuit en meringue
Macron : Vulling van pudding met laagje gebakken eiwit en kokos
Mopjestaart : Gewoon deeg - pudding - crème suisse
Negresco : Vulling van Noordkrieken, slagroom en melkchocoladeschilfers
Nieuwe advokaat taart : (Enkel in winter verkrijgbaar, op aanvraag!) Biscuit, advokaatbavarois, slagroom en advokaat
Noisette taart : Hazelnootbavarois - chocolademousse - chocoladebiscuit - miserablebiscuit - hazelnootganache
Nougatine : Vulling van pudding, slagroom en afgewerkt met laagje brésilienne
Open kersen : Vulling van Noordkrieken
Perla taart : Witte chocolademousse op een kokos biscuit, vulling van frambozencoulis en passievruchten cremeux afgewerkt met macarons
Princepesco
Pruimenknobbel : Vulling van pruimenpulp en suikerknobbels
Pruimentoet : Vulling van pruimenpulp
Raberberknobbel: seizoen!
Rabarber: seizoen!
Rijst nougatine : Vulling van rijst en afgewerkt met laagje slagroom en brésilienne
Rijsttaart
Riz Conde : Bladerdeeg, vulling van rijstpap en slagroom
Sacher taart : Chocoladebiscuit, frambozenconfituur, slagroom en chocoladeganache
Saint-Honore : Bladerdeeg, pudding, kersen, slagroom en soesjes gevuld met pudding en fruit
Smurfen : Vulling van abrikozenpulp, slagroom en afgewerkt met witte chocoladeschilfers
Speciaal Fruit met/zonder slagroom : Vulling van pudding en vers fruit
Suikerarme abrikozentaart : niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
Suikerarme abrikozentoet : niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
Suikerarme ananas: niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
Suikerarme appelcake : (niet 100% suikervrij!)
Suikerarme appeltoet : (niet 100% suikervrij!)
Suikerarme kersentaart : niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
Suikerarme kersentoet : niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
Suikerarme pruimentoet : (niet 100% suikervrij!)
Tarte maison : Bladerdeeg, soesbeslag, amandelschilfers, pudding, kersen en slagroom
Trio taart : Krokante bodem - witte chocolade - melkchocolade - zwarte chocolade - biscuit
Vanillecake alu bakje
Verse kersen (seizoens)
Verse pruimen (seizoens)
Victoria : Biscuit, vulling van vanille crème au beurre, afgewerkt met laagje chocoladesuikerfondant en amandelen
Victoria creme: Biscuit, vulling van pudding, afgewerkt met laagje chocoladesuikerfondant en amandelen
Vier fruit met/zonder slagroom : Gewoon deeg, pudding, ananas, kersen en mandarijnen
Zomertaart: Cheese cake - lemon pie - krokante bodem (seizoen!)
Zwarte woud taart : Enkel in winter verkrijgbaar! Chocoladebiscuit, kirschslagroom, opgelegde kersen en chocoladeschilfers

Koek
Omschrijving
Abrikozengozet
Abrikozengozet blad.
Appelgozet
Appelkoek (lang)
Boule de Berlin
Brioche (lang)
Chocolade broodje
Chocolade broodje met pudding
Cornet
Cremekoek chocolade
Croissant (boter)
Croissant suiker
Donut
Donutrups/pp (meer info in onze winkels of op onze facebookpagina)
Eclair
Eclair klein
Feuille de palmier
Franchipanne koek
Glacee
Glacee klein
Kattekop
Kersengozet
Kersengozet bladerdeeg
Klein Herkse
Lange koffiekoek
Lunette
Mattetaartje
Mini brioche : vragen of het in stock is!!
Mini chocokoek : vragen of het in stock is!!
Mini cremekoek : vragen of het in stock is!!
Mini croissant : vragen of het in stock is!!
Rol Suisse
Suikerarme eclair : (niet 100% suikervrij!)
Suikerwafel
Vanillewafel met pudding
Videe
Worstenbroodje

Klein brood
Omschrijving
Baguette klein meergranen
Briochebroodje 30gr
Broodjes mix Traiteur: mix van kleine zachte broodjes (wit/grijs/zaadjes)
Burgerbroodje Wiame (afgebloemd)
Burgerbroodje Wiame mini
Desem stokbrood (min. 2 dagen op voorhand bestellen)
Frans brood brioche
Fransbrood
Fransbrood grijs
Fransbrood meergranen
Fransbrood parisien wit : Lekker knapperig stokbrood.
Grijs keizerbroodje
Grijze piccolo
Grijze pistolet
Halve maantjes groot (op bestelling)
Halve maantjes klein (op bestelling)
Hotelbroodje wit (min. Afname van 30 stuks)
Hotelbroodje grijs (min. Afname van 30 stuks)
Keizer pistolet 35gr
Keizerbroodje
Klein baguette breed
Klein broodje grijs
Klein broodje maanzaad
Klein broodje sesamzaad
Klein broodje wit
Klein broodje spek
Klein notenbroodje
Klein tijger broodje
Klein zwarte woud broodje
Maanzaad pistolet
Margriet grijs (in zacht deeg of pistoletdeeg)
Margriet wit (in zacht deeg of pistoletdeeg)
Mikbol S+R (130gr)
Mikman (seizoens)
Mikman 500gr (seizoens)
Piccolo
Piccolo HotDog (grote maat)
Pistolet HotDog (grote maat)
Rozijnenbol (130gr)

Rozijnenman (seizoens)
Rozijnenman 500gr (seizoens)
Rustique klein
Sandwich 35gr klein (lang)
Sandwich 35gr klein (rond)
Sandwich 35gr klein grijs (lang)
Sandwich 35gr klein grijs (rond)
Sandwich 35gr klein grijs zaad (rond)
Sandwich 35gr klein zaad (lang)
Sandwich 35gr klein zaad (rond)
Sandwich 55gr (rond)
Sandwich 55gr grijs
Sandwich 55gr NORMAAL (lang)
Sandwich extra lang (baguette)
Sesam pistolet
Suikerbol (130gr)
Suikerman (seizoens)
Suikerman 500gr (seizoens)
Tijger pistolet
Toscaans broodje
Toscaans broodje klein 35gr
Wellness sandwich
Wellness sandwich 35gr
Witte pistolet
Zwarte woudpistolet

Feestgebak
Omschrijving
a-STRONK slagroom en fruit/pp (seizoens)
b-STRONK chocomousse/pp (seizoens)
c-STRONK mokka/pp (seizoens)
d-STRONK vanille/pp (seizoens)
e-STRONK chocolade/pp (seizoens)
f-STRONK praline/pp (seizoens)
g-STRONK vanille/mokka/pp (seizoens)
h-STRONK vanille/chocolade/pp (seizoens)
i-STRONK vanille/chocolade overgoten/pp (seizoens)
l-STRONK diabeet slagroom en fruit/pp (seizoens)
r-MISERABLE 10p
r-MISERABLE 6p
r-MISERABLE 8p

s-JAVANAIS 10p
s-JAVANAIS 6p
s-JAVANAIS 8p
t-Piece montee 30 bollen (vulling van ofwel creme suisse/pudding/ slagroom/ chocomousse)
t-Piece montee 40 bollen (vulling van ofwel creme suisse/pudding/ slagroom/ chocomousse)
w-Gateau slagroom en fruit/pp
x-Gateau chocolade creme au beurre/pp
x-Gateau chocomousse/pp
x-GATEAU diabeet slagroom en fruit/pp
x-GATEAU mokka creme au beurre/pp
x-GATEAU praline/ pp
x-GATEAU slagroom en aardbeien/pp
x-Gateau vanille creme au beurre/pp
x-GATEAU vanille/chocolade/ pp
x-GATEAU vanille/chocolade overgoten/ pp
x-Gateau vanille/mokka creme au beurre/pp
Stronk speciaal/pp (seizoens)
z-Gateau afdruipend/pp enkel op bestelling min 3 werkdagen op voorhand (meer info in onze winkels)
z-Gateau speciaal/pp

Brood
Omschrijving
13 granen brood - 600gr
Boeren extra lang 2kg
Boeren extra lang 3kg
Boerengrijs lang
Boerengrijs rond
Boerenwit lang
Boerenwit rond
Botermik groot (melkmik)
Botermik klein (melkmik)
Brood 2kg
Brood 3kg
Brood 4kg
FC De Kampioenenbrood
Grijs klein
Grijs lang
Grijs rond
Grijs zoutloos groot
Grijs zoutloos klein
Hagelander groot - 600gr
Hagelander klein
Melk klein (klein lang wit)

Mik groot
Mik klein
Mik rozijnen groot
Mik rozijnen klein
Mik suiker groot
Mik suiker klein
Negen granen - 600gr
Negen granen klein
Nieuw volkoren - 600gr
Notenbrood 400gr
Notenbrood 600gr
Panible (klein lang grijs)
Prokorn
Sovital
Tijger grijs lang groot
Tijger grijs lang klein
Tijger wit carre (400g)
Tijger wit Carre (800g)
Tri Spelti brood - 600gr : Een mix van de drie 'oergranen'. Eenkoren - Emmer - Spelt
Vita+ Havermout - 600gr : Een evenwichtige mix van havervlokken, zonnebloempitten, lijnzaad, soja en een natuurlijke desem.
Volkoren groot
Volkoren klein
Volkoren zoutloos groot
Volkoren zoutloos klein
Waldkorn classic groot - 600gr
Waldkorn classic klein
Wit klein (rond)
Wit lang
Wit rond
Wit zoutloos groot
Wit zoutloos klein
Zwarte woud brood - 600gr

6p Taart
Omschrijving
6p abrikozen
6p abrikozenknobbel
6p abrikozentoet
6p advokaat

6p ananas
6p appelamandel
6p appelkaneel
6p appelknobbel
6p appeltoet
6p bamboula
6p bananentaart
6p biscuit
6p biscuit chocomousse
6p biscuit creme
6p biscuit slagroom
6p brioche taart
6p chocomousse taart
6p creme
6p creme knobbel
6p eiertaart
6p flan
6p flan pommes
6p kaas
6p kersenamandel
6p kersentaart
6p kersentoet
6p macron
6p nougatine
6p open kersen
6p pruimentoet
6p rabarber
6p rijsttaart
6p smurfen
6p speciaal fruit
6p suikerarme abrikozentoet
6p suikerarme abrikozen : niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
6p suikerarme appeltoet : (niet 100% suikervrij!)
6p suikerarme kersentaart : niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
6p suikerarme kersentoet
6p verse kersen (seizoens)
6p verse pruimen (seizoens)
6p victoria
6p victoria creme

1p Taart
Omschrijving
1p abrikozen
1p ananas
1p appeltoet
1p creme
1p eiertaart
1p kaas
1p kersen
1p Nougatine
1p pruimentoet
1p rabarber (seizoens)
1p rijst
1p Smurfen
1p suikerarme abrikozen : niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
1p suikerarme abrikozentoet
1p suikerarme ananas
1p suikerarme appeltoet
1p suikerarme kersen : niet afgesausd (niet 100% suikervrij!)
1p suikerarme kersentoet
1p verse kersen (seizoens)
1p verse pruimen (seizoens)

Gebak
Omschrijving
Aardbeientartelette met/zonder slagroom
Advokaat bavarois gebak : Enkel in winterperiode te verkrijgen op aanvraag!
Appeltartelette : alleen op aanvraag!!
Banaantartelette
Bavarois aardbei groot/klein
Bavarois chocolade groot/klein
Bavarois framboos groot/klein
Bavarois passievrucht groot/klein
Biscuit slagroom gebak diabeet
Biscuit slagroom gebakje
Buche gebakje slagroom/chocomousse
Buche gebakje creme au beurre (vanille/chocolade/mokka/praliné)
Chocomousse potje groot/klein (melkchocolademousse)
Creme au beurre chocolade
Creme au beurre mokka
Creme au beurre praline
Creme au beurre vanille

Creme brulee in potje : Enkel op bestelling
Cupcake natuur (vanille of chocolade)
Cupcake met smarties (vanille of chocolade)
Cupcake speculaas : speculaas en caramel
Dessert Royale potje groot/klein : Frambozen en bosbessen - amarena coulis - vanillebavarois - meringue
Eclair met slagroom
Gebakje speciale : Melkchocolademousse - chocoladebiscuit - crème brûlée - framboos
Hutje : Creme suisse chocolade - choux - vattel - slagroom
Javanais
Javanais klein
Kersentartelette
Kir Royal gebak : Krokante bodem - kersenvulling - champagnemousse - kersenbavarois - rode kersenglassage
Klein gebak (op aanvraag)
Madagascar gebakje : Crème brûlée - frambozen - melkchocolademousse - chocoladebiscuit - chococrumble
Maisonnette
Marsepein gebak: enkel in winterperiode verkrijgbaar
Merveilleux
Mini croute bosbes (vers fruit)
Miserabel
Miserabel klein
Noisette gebakje : Hazelnootbavarois - chocolademousse - chocoladebiscuit - miserablebiscuit - hazelnootganache
Paasnestje chocomousse/slagroom
Paasnestje creme au beurre (vanille/ chocolade/ mokka/ praliné)
Perla gebak : Witte chocolademousse op een kokos biscuit, vulling van frambozencoulis en passievruchten cremeux afgewerkt met macarons
Soes chocomousse
Soes creme suisse
Soesje pudding + chocolade
Soesje slagroom + bloemsuiker
Soestoren mini (slagroom/chocomousse/creme suisse)
Suikerarme eclair met slagroom : (niet 100% suikervrij!)
Tartelette frambozen
Tartelette gemengd fruit
Tartelette klein assort. : Alleen op aanvraag!
Tiramisu potje groot/klein
Trio gebak : Krokante bodem - witte chocolade - melkchocolade - zwarte chocolade - biscuit
Zomergebakje: Cheesecake - lemon pie - krokante bodem (seizoen)
Zwaantje
Zwaantje klein
Zwarte woud gebakje: enkel in de winter verkrijgbaar

Speculaas-wafels
Omschrijving
Marsepein rolletje/stuk

Pralines/kg
Speculaas blokje nootjes/kg (alleen op aanvraag bij grotere bestelling)
Speculaas blokje/kg
Speculaas hart mini (+/-100gr)
Speculaas hart maxi (+/-1kg)
Speculaas hart klein (+/-250g)
Speculaas hart medium (+/-500g)
Speculaas hart medium + pralines
Speculaas hart 500g + strik
Speculaas hart groot (+/-750g)
Speculaas hart groot + pralines
Speculaas hart groot + strik
Speculaas sint medium (+/-500g)
Speculaas sint groot (+/-750g)
Speculaas sint vh machine
Speculaas sintje/kg
Speculaas tros
Speculaas zacht (hasseltse)/kg
Speculaas zwarte piet
Speculaas zwarte piet + pralines

Koekjes-chocolade
Omschrijving
Aardbei in chocolade/stuk : ENKEL OP AANVRAAG!!
Amandelcakeje
Baisers/kg
Bokkepootje klein
Bokkepootjes/kg (puur)
Bokkepootjes/kg (chocolade en wit)
Bokkepootjes/kg (praliné en melk)
Chocoladecakeje
Dessertkoekjes/kg (op aanvraag)
Guimauve/kg
Huisgemaakte malibutruffel
Huisgemaakte truffel/kg
Kokosrotsjes/kg
Krokant choco cakeje
Macarons de Paris/stuk
Madeleine vanille/stuk
Madeleine choco/stuk
Petit fours
Snoep/kg
Vanillecakeje

