
Wij wensen u alvast  
prettige feesten!



Bakkerij
Boeckaert
Al onze producten worden ambachtelijk 
vervaardigd met de allerbeste grondstoffen 
en met veel zorg voor u afgewerkt.

Brood  
aan huis
Brood aan huis is ook mogelijk via 
onze vaste broodronde op maandag, 
woensdag en zaterdag. Op zondag 
organiseren we ook een koekenronde. 
Vers brood kan ook altijd worden 
verkregen aan onze broodautomaat 
in Grammene.

Bestel nu 
online
Bestel je brood, taarten of gebak 
online op je gemak en op elk toestel, 
wanneer je wil en waar je ook bent. 

  www.bakkerijboeckaert.be



Mini gourmande tomaat/kaas

Cocktail blini met gerookte zalm

Mini carré grijze noordzeegarnalen

Mini rood tomaat basilicum

Mini bouché met roquefortkaas

Mini bouché met olijven

Kleine pistolets wit of bruin

Assorties met maan- of sesamzaad

Meergranenpistolets

Kasteelbroodjes

Tijgerpistolets

Tarwebollen groot of klein

Pistolets lang of rond, wit of bruin

Sandwichen met of zonder suiker

Ovenkoeken wit, bruin, groot of klein

Notenbroodjes

Traditioneel Frans brood wit of bruin

Korenharen

Speltpistolets

IJstaarten
in bûchevorm, afgewerkt met eindejaarsdecoratie met vanille en smaak naar 
keuze: aardbei, chocolade, praliné, pistache, framboos

IJspateetjes

Dozen ijs
vanille, aardbei, chocolade, praliné of pistache

IJs

Slagroom aardbei
zanddeegbodem, fijne biscuitlaagjes 
met slagroom en aardbeien

Slagroom ananas
zanddeegbodem, fijne biscuitlaagjes 
met slagroom en ananas

Slagroom framboos
zanddeegbodem, fijne biscuitlaagjes 
met slagroom en framboos

Slagroom merengue
slagroom met gedroogde 
merenguebodem

Mont-Blanc
slagroom met gedroogde 
merenguebodem, vergezeld van 
kriekjes

Crème au beurre
lichte crème au beurre vanille, 
mokka, chocolade op een 
zanddeegbodem

Poire William
biscuit, peren en geflambeerde 
merengue

Advocaat
biscuit, slagroom en advocaat

Sacher
chocoladebiscuit met 
chocomousse en overgoten met 
chocoladeganache

Framboosbavarois
zanddeegbodem, bavarois van 
framboos, afgewerkt met verse 
frambozen

Praliné
hazelnootbiscuit met mousse van 
hazelnoot

Marsepeinbûche speciaal
bûche met verdunde marsepein met 
smaak van Kirsch

Eindejaarsgebak - Kerstbûches
verkrijgbaar voor 6, 8 en 10 personen

Aperitiefhapjes
Perfect als starter

Culinaire broodjes
Heerlijk voor bij de maaltijd of kaasplank



Harten Framboos
frambozenmousse met genoisebiscuit 
en frambozencoulis

Sabayon Champagne
champagne sabayon, 
aardbeieninterieur, krokante bodem met 
pistachespiegel

Kerstbal
chocolade, meringue, crème brulée en 
brownie 4 personen

Luxe gebak Luxe gebak 1-persoon

Taarten 
verkrijgbaar voor 6, 8 en 10 personen

Soirée-gebak

Hart samba
bittere- en melkchocolade crème, 
chocoladegenoise overtrokken met 
ganache

Santa’s Hat
chocolademousse, nougat met crèmeux 
van framboos.

Sabayon Champagne
champagne sabayon, 
aardbeieninterieur, krokante bodem met 
pistachespiegel

Harten framboos
frambozenmousse met genoisebiscuit 
en frambozencoulis

Fruittaarten

Zand- of bladerdeeg

Zachte luxe deeg (enkel 6 personen)

Confituur, appel- en frangipane

Rijsttaart

Flan of flan bresilienne

Javanais

Misérable

Fruitcroutje

Eclair

Javanais

Misérable

Chocomousse

Confituur

Frangipane

Merengue

Slagroomsoezen

Diverse bavarois

Luxebrood  
assortiment
Oesterbrood wit of bruin 

Kerstboom of apollo (14 stuks) 

Ciabatta

Rozijnenbrood

Melkbrood

Breekbrood

Voor bij de koffie
Petit Fours

Ambachtelijke pralines 

Dessertkoekjes

Suikervrije pralines / chocolade

Geschenken
Opgevulde manden

Cadeaubon



dinsdag 24/12   |  6u30 - 17u00
Bestellingen afhalen tussen 9u00 en 14u00.

woensdag 25/12   |  6u30 - 15u00
Bestellingen afhalen tussen 9u00 en 12u00.

dinsdag 31/12   |  6u30 - 17u00
Bestellingen afhalen tussen 9u00 en 14u00.

woensdag 1/1   |  6u30 - 15u00
Bestellingen afhalen tussen 9u00 en 12u00.

Openingsuren  
tijdens de feestdagen

Bakkerij Boeckaert | Molenstraat 20 | 9870 Olsene

www.bakkerijboeckaert.be

Algemene openingsuren
maandag t.e.m. zaterdag van 6u30 tot 18u30

zondag van 6u30 tot 15u00
donderdag is onze wekelijkse sluitingsdag

volg ons op

Plaats je bestelling
Je kan je bestelling doorgeven via onze website www.bakkerijboeckaert.be  
of telefonisch via 09 388 82 33.

Spaar mee met joyn
Vanaf heden kunt u ook terecht bij Bakkerij Boeckaert 
met uw joyn-spaarkaart. Verzamel punten en geniet van 
allerhande voordelen!


