
OPENINGSUREN 
van de winkel tijdens de feestdagen

Alle dagen open van 6.00u tot 18.00u
Woensdag gesloten

Tijdens de feestdagen
25/12 open tot 13u 

26/12 en 27/12 gesloten 
31/12 open tot 13u 

01/01 en 02/01 gesloten

Posthoornplein 6A
9220 Hamme

info@degrotenapoleon.be 
Tel. 052 47 41 32

BESTELLINGEN AFHALEN 
vanaf 9u

Al eens aan een 
cadeaubon gedacht? 
Het ontbijt is de belangrijkste  
maaltijd van de dag, het ideale  
geschenk om eens rustig alleen,  
met 2 of zelfs met de hele familie 
te  komen genieten van ons uitge-
breid ontbijtbuffet in een sfeer-
volle setting. 

Dagelijks vanaf 9u. 
14€ p.p. 
19€ p.p. voor een luxe ontbijt met cava 

Kaas- & vleesschotels
Ook met heerlijke kaas- en vlees-
schotels kunnen wij u van dienst zijn.
Met onze uitgebreide selectie kazen 
kunnen wij u vast en zeker bekoren, 
gepresenteerd met noten en fruit op 
een handige schotel. 

Zowel maaltijd als dessert schotels 
kunnen aangeboden worden. 

Eindejaarssuggesties



BIJ UW
WARME OF KOUDE SCHOTELS

SOIRÉE GEBAK

VOOR BIJ 
DE KOFFIE

IJSBUCHES

IJSTAARTEN

Ons eindejaarsassortiment

Winterse dennenboomcake 
met stukjes fruit

Kerststol
Heerlijke rozijnenkoek met 

amandelspijs

Royal bladerdeeggebak
met amandelspijs en geconfijt fruit 

Frambozen Rollo 
Chocolade biscuit met 

framboos bavarois 

    Panna cotta
    Glaasje Rudolph 
    Glaasje kirr royal 
    Glaasje Piemonté 
    Glaasje tropical 
    Biscuit marsepein 
    Mini aardbei-fruit tarteletje 
    Javanais
    Meringue 

Dennenboom Ijstaart 
Vanille-pistache in kerstvorm 

Enkel verkrijgbaar voor 6p. 

Chocokrisp
Vanille taart met chocolade 

insert en Choco-krisp krokantje 
Verkrijgbaar voor 4p. en 6p.

Rudolph
Luchtige cheesecake mousse, met een frisse 
coulis van blauwe bessencoulis, afgewerkt 
met een pittige donkere chocolade mousse 

Piemonté
Chocolade-caramelmousse op een koekje van 
hazelnoot biscuit en een zachte praliné cremeux 

Opera
Miserable van pistache, pistache crème 
afgewerkt met een caramel ganache    

Tropical
Luchtige amandel biscuit met een mousse van 
limoen en yoghurt met een friszurige coulis van 
tropische vruchten op een krokante bodem

Kirr Royal
Champagne mousse met coulis van framboos 
en rode vruchten op een krokante bodem 

Een prachtig eindejaarsassortiment als culinaire verrijking doorheen 
het volledige feestmenu, van aperitief tot dessert.

BIJ HET 
APERITIEF

ALS 
TUSSENDOORTJE

ONZE
KLASSIEKERS

ONS
FEESTASSORTIMENT

BIJ HET 
VOORGERECHT

Mini pizza, Mini worstenbroodjes, 
Mini vidée: ham, kaas, garnaal, vol au vent 

Assortiment koude aperitiefhapjes 

Vidée 
Halvemaantjes
Tafelbroodjes 

Sorbet van Limoen of Framboos 

Ruime keuze pistolets, sandwiches, hotelbroodjes, broodkransen, 
zachte pistolets, ciabatta’s, oesterbroden, appelbrood, 

notenbrood, rozijnenbrood, ... 

Onze Klassieke Kerst en nieuwjaarstaarten met 
slagroom - Crème au Beurre – ganache – marsepein – meringue. 

Te verkrijgen vanaf 2p. tot 10 p.

Verkrijgbaar voor 4 p. of 6 p.

    Vanille/vanille 
    Vanille/chocolade
    Vanille/mokka
    Vanille/aardbei 

Verkrijgbaar voor 4p. t.e.m. 10p.

Bokkepoten, Petit-Fours, 
Reebok poten, Bernadins, 

Dessert koekjes


