
Krokante bodem – witte chocolade – 
melkchocolade – zwarte chocolade – 
biscuit (lang / 4-6-8 pers.)

Krokante bodem - chocolade-framboos 
moelleux – zwarte chocoladecrémeux 
– framboos-passie crémeux – witte 
chocolademousse (lang / 4-6-8 pers.)

Krokante bodem – kersenvulling – 
champagnemousse – kersenbavarois – 
afwerking met rode kersenglassage  
(lang / 4-6-8 pers.) 

Hazelnootbavarois – chocolademousse – 
chocoladebiscuit – miserablebiscuit – 
hazelnootganache  (lang / 4-6-8 pers.)www.bakkerij-wiame.be

trio
blanche

kir royal

noisette 

bestel
tijdig je feestgebak

bestellen kan tot 

22 december voor Kerst 

en tot 29 december 

voor Nieuwjaar

besteltijdig je feestgebakbestellen kan tot 
22 december voor Kerst 
en tot 29 december voor Nieuwjaar



traditionele kerststronken en feestgebak 
(4-6-8-10-12 personen)

creme au beurre
Vanille, mokka, chocolade, praliné, vanille/mokka, 

vanille/chocolade, vanille/chocolade overgoten

slagro�  en vers fruit 
Choc� ousse

diabeet
slagroom en vers fruit

dessertpotjes
(groot of klein)

Tiramisu - Dessert Royal - Chocomousse

suggesties
spekbroodjes – briochebroodjes – notenbroodjes – stokbroden – 

briochestokbrood – meergranenstokbrood – desemstokbrood
macarons de Paris – petit-fours – dessertkoekjes

huisgemaakte tru� els en pralines – bokkenpootjes en baisers

Bestel
Bestellen kan tem zaterdag 22 december voor Kerst 
en tem zaterdag 29 december voor Nieuwjaar.

Bestellingen afhalen 
in de winkel waar u bestelde:

Kerst: 
op maandag 24 december tussen 9u en 14u
op dinsdag 25 december tussen 8u en 12u (enkel op bestelling)

Nieuwjaar:
op maandag 31 december tussen 9u en 14u

Stapelstraat 32, Sint-Truiden  •  Schurhoven 34, Sint-Truiden
Sint-Truidersteenweg 547, Rijkel  •  Fabriekstraat 36, Sint-Truiden

Sint-Martinusstraat 19, Velm  •  Eynestraat 90, Zepperen

www.bakkerij-wiame.be

speciale openingsuren kerst
Maandag 24 december van 7u tot 15u

Dinsdag 25 december open van 8u tot 12u (enkel op bestelling)

speciale openingsuren oudjaar/nieuwjaar
Maandag 31 december van 7u tot 15u

sluitingsdagen
Woensdag 26 december, dinsdag 1 en woensdag 2 januari 

zijn alle winkels gesloten.

javanais 
(vierkant / 6-8-10 pers.)

miserabel 
(vierkant / 6-8-10 pers.)

speciaal gebak
Noisette - Perla - Madagascar -  Trio - Hutje

onze klassiekers
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pièce montée
ontdek ons topstuk

pièce montée
ontdek ons topstuk
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