
KERSTSTRONKEN 
 4-6-8 PERS



CARAÏBE
chocoladegebak met krokante 
feuilletine, luchtige chocolademousse 
afgewerkt met chocoladeganache

VALENCIA
krokante feuilletine, extra fijne 
chocolademousse (70% cacao) 
met crème brulée van sinaasappel

PIEMONTE
krokante bodem met crumble en 
hazelnoten, crémeux van melk-
chocolade en speculaas 
afgewerkt met een lichte crème met 
vanille uit Madagascar

ZWARTE WOUD
chocoladegebak, luchtige 
chocolademousse, slagroom 
en griottines

SLAGROOMGEBAK VANILLE
vanillegebak, slagroom en 
frambozen

SLAGROOMGEBAK MOKKA
vanillegebak, koffieslagroom en 
pecannoten

BOTERROOM MOKKA
vanillegebak, mokkaboterroom en 
pecannoten
(serveren op kamertemperatuur)



NIEUWJAARSDESSERTEN
(● ronde vorm     rechthoekige vorm  ❤ hartvorm)



CHOCOLADE ● 4-6 PERS
chocoladegebak , luchtige 
chocolademousse afgewerkt met 
chocoladeganache

VALENCIA ● 4-6 PERS
krokante feuilletine, extra fijne 
chocolademousse (70% cacao) 
met crème brulée van sinaasappel

PIEMONTE  4-6 PERS
krokante bodem  met crumble en 
hazelnoten, crémeux van melk-
chocolade en speculaas afgewerkt 
met een lichte crème met vanille 
uit Madagascar

TAHITI   4-6-8 PERS
krokant bladerdeeg, crème van 
mascarpone en vanille, vers fruit

SLAGROOM VANILLE ❤ 4-6-8 PERS
vanillegebak, slagroom en frambozen

SLAGROOM MOKKA ❤ 4-6-8 PERS
vanillegebak, koffieslagroom 
en pecannoten

BOTERROOM MOKKA ❤ 4-6-8 PERS
vanillegebak, mokkaboterroom 
en pecannoten
(serveren op kamertemperatuur)

PROFITEROLLES  VANAF 6 PERS
soesenbeslag, banketbakkersroom 
en chocolade ganache



IJSSPECIALITEITEN 
& IJSSTRONKEN

 4-6-8 PERS



CHALET  (8 PERS)
amandelijs en frambozensorbet, 
afgewerkt met nougatine

NOUGATMAND (8 PERS)
assortiment ijs en sorbet 
naar keuze

KERSTMAN (6 & 8 PERS)
vanille-ijs en frambozensorbet

SNEEUWMAN (6 & 8 PERS)
stracciatella-ijs

IJSSTRONKEN  (4-6-8 pers)
SIBERISCHE IJSSTRONK
vanille-ijs & meringue

KOFFIESTRONK
vanille-ijs & koffie-ijs, afgewerkt met 
gecarameliseerde pecannoten

CHOCOLADESTRONK
vanille-ijs en chocolade-ijs, 
afgewerkt met chocoladeganache

FRAMBOZENSTRONK
vanille-ijs en frambozensorbet,
afgewerkt met gebakken meringue

ALLE IJS EN SORBET VERKRIJGBAAR PER 1/2 LITER
IJS vanille, chocolade, mokka, praline, stracciatella. SORBET van passievruchten, 
peren, citroen, frambozen.



APERITIEF & VERSNAPERINGEN



APERITIEFHAPJES
een waaier van bladerdeegjes 
gevuld met kaas, ham & garnalen 

quiche, pizza & worstenbroodjes

VERSNAPERINGEN
MINIGEBAK
assortiment fijne gebakjes

DESSERTKOEKJES
assortiment van koekjes 
voor de koffie

CHOCOLADE
assortiment pralines & truffels, 
artisanale thema chocolade

MACARONS de PARIS
assortiment
passievrucht, gezouten caramel, 
framboos, chocolade & pistache

Geef uw eindejaarsbestellingen 
tijdig door!
Tot en met zondag 18 december 
voor uw kerstfeesten.
Tot en met zondag 25 december 
voor Nieuwjaar.

Bestellingen kunnen afgehaald 
worden vanaf 11u30.

Vanaf 6 januari verkopen 
we driekoningentaarten! 
Een heerlijk gebak uit bladerdeeg 
met amandelbeslag.



OPENINGSUREN



Boechtstraat 39 
1860 Meise 

02 269 19 13 

open VANAF 7 uur 

www.seynaevedesserten.be

22 dec. 2016 
23 dec. 2016
24 dec. 2016
25 dec. 2016
26 dec. 2016
27 dec. 2016
28 dec. 2016
29 dec. 2016
30 dec. 2016
31 dec. 2016
1 jan. 2017
2 jan. 2017
3 jan. 2017
4 jan. 2017
5 jan. 2017
6 jan. 2017
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7u - 18u30
gesloten
7u - 17u
7u - 14u
gesloten
gesloten
7u - 18u30
7u - 18u30
7u - 18u30
7u - 17u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
7u - 18u30


