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Praktisch

Eindejaarsfolder 2022-2023 

Dit jaar kiezen wij er opnieuw voor om enkel afhalingen te voorzien.
Ons volledig assortiment kan u steeds online, telefonisch of in de 
winkel bestellen.

Bestel makkelijk
 Online: surf naar www.broodhemel.be > bestel online > 
selecteer de JUISTE winkel (Gent of Sint-Amandsberg), bestel 
en betaal meteen.

 Telefonisch: bel naar de winkel waar u uw bestelling wenst af 
te halen. Betaal bij afhaling.

 Voor Gent: 09 259 16 18. 
 Voor Sint-Amandsberg: 09 344 31 14.

 In de winkel: bestel tijdens een bezoek aan de winkel en 
betaal meteen.
Voor Gent: Brugsesteenweg 265A, 9000 Gent
Voor Sint-Amandsberg: Grondwetlaan 28, 9040 Sint-
Amandsberg

Openingsuren tijdens de feestdagen:
- Vrijdag 23/12 en vrijdag 30/12: van 7h-18h.
- Zaterdag 24/12 en zaterdag 31/12: van 8h-16h ENKEL VOOR 

AFHALINGEN VAN GEPLAATSTE BESTELLINGEN!!!!
- Zondag 25/12 en zondag 01/01: van 8h-13h ENKEL VOOR 

AFHALINGEN VAN GEPLAATSTE BESTELLINGEN!!!!
- Maandag 26/12 en maandag 02/01: GESLOTEN!

Andere dagen gelden onze normale openingstijden.

BESTEL ONLINE: WWW.BROODHEMEL.BE

heerlijke  eindejaarsdagen
vol  liefde, glitters  en

smakelijke  buches

Team Broodhemel
Paul en Nicky
Stefaan, Alain, Malika, Keziban en Nevzat
Arno, Brenda, Emely en Stefanie
Natasja, Thalia, Deborah, Cindy, Arnout, Anaïs, Joke, Joost en Marie
Jasper, Ali, Anna, Axelle, Elif en Sudenaz

Broodhemel Sint-Amandsberg
Grondwetlaan 28
9040 Sint-Amandsberg
T 09 344 31 14
sint-amandsberg@broodhemel.be 

Broodhemel Gent
Brugsesteenweg 265A
9000 Gent
T 09 259 16 18
gent@broodhemel.be



Kerststronken/
buches
Ferrero
Krokante bodem, lichte hazelnoot-boterroom, melkchocolade 
cremeux, hazelnootbiscuit, gebrande hazelnoot, overgoten met 
hazelnoot-melkchocolade. 
Enkel verkrijgbaar voor 4 of 6 personen.
€ 5,50/persoon

Fôret Noire
Chocolade biscuit, chocolademousse, amarena krieken, vanille 
slagroom, afgewerkt met fondantchocolade. 
Enkel verkrijgbaar voor 4 of 6 personen.
€ 5,50/persoon

Vegan Fôret Noire
Chocolade brownie, chocolade créme, amarena krieken, vanille 
slagroom van plantaardige oorsprong afgewerkt met krokante 
donkere chocolade.
Enkel verkrijgbaar voor 1 of 6 personen.
€ 5,50/persoon

Mont Blanc
Vanillebiscuit met slagroom, framboos en frambozencoulis, vers 
fruit on top.
Enkel verkrijgbaar voor 4 of 6 personen.
€ 5,50/persoon

Eindejaarsspecial
Zanddeeg, frangipane van pecannoten, chocoladesaus, soesjes 
gevuld met crème vanille en karamel, afgewerkt met slagroom.
Enkel verkrijgbaar voor 1 of 6 personen. 
€ 5,50/persoon

Notenkraker Special
Amandelbiscuit, crème vanille en mousse van frambozen.
Enkel verkrijgbaar voor 6 personen. 
€ 5,50/persoon

Profiterolles
Bretoense zanddeegbodem, chocoladebiscuit en soesjes gevuld 
met vanillemascarpone, afgewerkt met chocoladeganache. 
Enkel verkrijgbaar voor 1 of 6 personen. 
€ 5,50/persoon

0%
alcohol

Roomijs/ 
sorbet
Enkel verkrijgbaar voor 4 of 6 personen

Tradition
Vanilleroomijs, zachte parfait van arabica koffie, krokante bodem. 
€ 5,50/persoon

Passionata
Sorbet van passievrucht, framboos en mango.
€ 5,50/persoon

Caraïbe
Vanilleroomijs, zachte parfait van bittere chocolade, krokante 
bodem.
€ 5,50/persoon

Omwille van praktische redenen kunnen deze ijsbuches 
enkel telefonisch besteld worden op het nummer: 
0498 13 99 82.

De ijsbuches kunnen enkel afgehaald worden op vrijdag 
23/12 en vrijdag 30/12 telkens van 9h-12h in ons atelier in 
Oostakker: Lourdesstraat 77.

Verdere info hieromtrent zal u telefonisch meegedeeld 
worden.

LET OP

Wij wensen jou en je familie een supergezellige kerst, een 
spetterend oudjaar en een 2023 om U tegen te zeggen. 

Een jaar vol goede gezondheid, veel warmte, vriendschap, 
plezier en lekker brood. :-)
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