
Chef-koks in dienst voor Chef-koks.



ZOETE PETITS FOURS
12 Baby cupcakes vanille met citroencrème, citroenschil 
    en pistachepoeder.
12 Baby cupcakes tiramisu (chocolade-hazelnootcupcake,   
     mascarponemousse, cacaopoeder).
12 Baby cupcakes vanille met frambozengelei en 
     wittechocoladevlokken.
12 Baby cupcakes chocolade met chocoladeganache en 
     gehakte hazelnoten.

145301
Plateau van 48 stuks (0,600 kg)

2 uur bij +4°C

Zoete Cocktailhapjes

PETITS FOURS SAINT-GERMAIN
6 Aardbeienlingots (Joconde-biscuit, aardbeiengelei, botercrème en
   aardbeiencompote).
6 Citroen-almondines, met citroencrème, citroen- en sinaasappelschil.
6 Taartjes met drie soorten chocola (Joconde-carré met cacao en knapperige 
   chocolade, melkchocolademousse, chocoladeganache, witte chocolademousse).
6 Financiers met abrikozengelei en fijngehakte pistachenoten.
6 Cacaocrumbles met chocoladeganache en chocoladecrème.
6 Karamelfinanciers met kaneel, appelcompote en fijngehakte amandelen.
6 Frambozencheesecakes (cheesecake, frambozengelei).
6 Opera’s (Joconde-biscuit gedrenkt in koffie, koffie-botercrème, chocoladeganache, 
   chocoladeglazuur). 

163001
Plateau van 48 stuks (0,685 kg) 2 uur bij +4°C

NIEUW

BABY CUPCAKES
12 Baby cupcakes vanille met citroencrème, citroenschil
     enpistachepoeder.
12 Baby cupcakes tiramisu (chocolade-hazelnootcupcake, 
     mascarponemousse, cacaopoeder).
12 Baby cupcakes vanille met frambozengelei en 
     wittechocoladevlokken.
12 Baby cupcakes chocolade met chocoladeganache en gehakte 
     hazelnoten.

137301
Plateau van 48 stuks (0,720 kg)

2 uur bij +4°C

MINI-TATIN VAN APPEL
Gekarameliseerde appel op crumble.

111001
30 stuks van 38 g (1,140 kg)

10 min.
op 170°C

MINI-CANELÉ
Mini-canelé de Bordeaux met rum.

134201
96 stuks van 17 g (1,632 kg)

10 min.
op 250°C

1 uur 
bij +4°C
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g
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Desserts

AARDBEIENLINGOT
Amandel biscuitgebak, aardbeiengelei, lichte Bourbon-
vanillecrème, in vanille gedrenkte biscuittaart,  
aardbeicompote.

334801
16 stuks van 70 g (1,120 kg) 
L x b x h: 11 x 2,8 x 2,4 cm

4 uur bij +4°C

TIRAMISU MET FRAMBOOS 
EN AARDBEI
Koekjes gedrenkt in aardbei-framboos, 
mascarponemousse, aardbeien-en frambozengelei, 
wittechocoladekrullen.

338001
16 stuks van 80 g (1,280 kg) - Ø 7 cm

3 uur bij +4°C
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MOELLEUX VAN CHOCOLADE
PREMIUM
Moelleux van chocolade met 22% chocolade met 58% cacao.

716801 
20 stuks van 90 g (1,800 kg) - Ø 7 cm

16 min.
op 180 °C

40 sec.
op 750 W

CHEESECAKE MET
SPECULAASKRUIDEN
Speculaascrumble, vanillecheesecakevulling. In de oven
gebakken.

330201 
20 stuks van 90 g (1,800 kg) - Ø 7 cm

4 uur bij +4°C

CITROENZANDTAARTJE MET MERINGUE
Naturel crumble, citroencrème, Italiaanse meringue, mix van
amandelschilfers, sinaasappel en citroenschilletjes.

314001 
16 stuks van 90 g (1,440 kg) - Ø 7 cm

3 uur bij +4°C
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TATIN VAN GROENTEN
Bladerdeeg, mediterrane groenten (paprika, ui, courgette, tomaat).

822901
18 stuks van 80 g (1,440 kg) - Ø 9 cm  

25 min. op 180°C in het
papieren vormpje zonder plastic.

Voorbereide Groentegarnituren

FLAN VAN MEDITERRANE GROENTEN
Flan van groenten (tomaat, courgette, paprika), plakje tomaat en 
Provençaalse kruiden.

801801
20 stuks van 70 g (1,400 kg) - Ø 6 cm

22 min.
op 150 °C

NIEUW

ZOETE AARDAPPEL EN 
CHEDDAR STAMPPOTJE
Zoete aardappel (16% in stukjes en 38% gepureerd), aardappelen, 
room, gember, gegratineerde cheddarkaas.

824001
20 stuks van 70 g (1,400 kg) - Ø 6 cm   

20 min.
op 170 °C

2 min. en 15 sec.
op 700 W

Serveersug
g
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PREMIUM AARDAPPELGRATIN
Aardappel, room, Emmentaler.

800601
20 stuks van 100 g (2 kg) - Ø 7 cm   

24 min.
op 180 °C

2 min. en 40 sec.
op 700 W

AARDAPPELGRATIN MET ZOMERTRUFFEL
Aardappel, room, Emmentaler, zomertruffel 1% (Tuber aestivum).

821501
20 stuks van 100 g (2 kg) - Ø 7 cm   

24 min.
op 180 °C

Serveersug
g

estie


