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Herman, 
Max en Emelie

Beste klant,

De dagen worden weer merkbaar korter en kouder. Wij kijken dus alvast erg uit naar de mooiste en gezelligste tijd van het jaar: de 
feestdagen. Onze magazines volgen elkaar in sneltempo op. Met de kerst- en eindejaarsperiode in het vooruitzicht, stellen wij u dan ook 
met trots ons assortiment voor de feestdagen voor.

Onze bakkers, patissiers en chocolatiers zorgen elk jaar opnieuw voor dat ene ‘specialleke’ op uw feesttafel, een ambachtelijk bereid 
kerstgebak of heerlijke zoetigheden waar uw genodigden met veel smaak van zullen genieten. Kom zeker eens langs in één van onze 
winkels en laat u inspireren door al het moois dat onze vakmensen met veel passie en ambacht voor u bereid hebben.

We willen u graag laten proeven van onze creaties, zodat u de juiste keuze kan maken voor uw dessert. Daarom kan u op zondag 7 
december onze kerststronken komen proeven in onze winkel in Brasschaat, op zondag 14 december bent u hiervoor van harte welkom in 
onze winkel in Kapellen.

Bent u nog op zoek naar een heerlijk geschenk voor uw werknemers, relaties of klanten? Neem zeker eens een kijkje in ons uitgebreide 
assortiment. Wenst u meer informatie omtrent de mogelijkheden? U kan tevens steeds terecht in één van onze winkels of contacteer ons 
vrijblijvend via mail. Wij helpen u graag verder om de juiste keuze te maken.

Wij wensen iedereen een zeer mooi, warm en vooral lekker Kerstmis en Nieuwjaar.

BELANGRIJKE INFO 
 
 
 
 
 
 

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, 
vragen wij u om tijdig uw bestelling voor de 
feestdagen aan ons door te geven.

Wij zijn gedurende de feestdagen doorlopend 
open vanaf 17/12 t.e.m. 05/01.

Maandag 23/12, 30/12 en 13/01 zijn we 
uitzonderlijk geopend.

Bestellingen voor dinsdag 24/12 dient u ten 
laatste door te geven op maandag 23/12 voor 
12u.

Bestellingen voor woensdag 25/12 dient u ten 
laatste door te geven op dinsdag 24/12 voor 
16u.

Bestellingen voor dinsdag 31/12 dient u ten 
laatste door te geven op maandag 30/12 voor 
12u.

Bestellingen voor woensdag 01/01 dient u ten 
laatste door te geven op dinsdag 31/12 voor 
16u.

Tip: noteer thuis alvast op een briefje wat u wenst te bestellen, 
dit verkort de wachttijden in de winkel.

Verloren Maandag40



Kerststronk Kerststronk

Kerststronk Kerststronk

Forêt noire
Chocolade | slagroom | noordkrieken 

1 / 5 pers.

Slagroom
Biscuit | slagroom | aardbei 

1 / 5 pers.

Barista
Koffie | dulcey 32% 

1 / 5 pers.

Bagatel
Biscuit | praliné | abrikoos  

1 / 5 pers.

2

Kerststronken

U ons kerstgebak het best degusteert 
op kamertemperatuur. Wij raden u 
dus aan om het gebak een halfuur 
op voorhand uit de koelkast te halen.

Wist je dat ...



Winter

1

Kerstboom taart
Passie | mango | melkchocolade | brownie 

4 pers.
3

*Verkrijgbaar tot 26/12 !

Kerstbal
Passievrucht | framboos 

1 pers.

Sneeuwman
Pure chocolade | slagroom 

1 pers.

Kerstgebak
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IJsstronk IJsstronk

Mokka

Glacerie

Kinderijstaart
Vanille

6 pers.

Chocolade

White sensation
Vanille | aardbei 

5 pers.
Black sensation

Chocolade | koffie 
5 pers.

Vanille Aardbei
65



Glacerie Glacerie

Glacerie Glacerie

White sensation
Vanille
4 pers.

Red sensation
Aardbei
4 pers.

Mokka sensation
Mokka

4 pers.

Black sensation
Chocolade

4 pers.

Er de klok rond gewerkt 
wordt door onze bakkers, 
patissiers en chocolatiers 
om al het lekkers zo vers 
mogelijk in de winkel te 

krijgen.

Wist je dat ...
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Ook tijdens de feestdagen kan u bij Manus Bis lekker en gezellig 
komen ontbijten. 
Op 23, 24, 25, 30, 31 december en 1 januari zijn wij geopend tot 
13u. Bijgevolg serveren we op die dagen enkel ontbijt, geen 
lunch.

Nieuwjaarsklok
Pure chocolade 61% | slagroom 

6 pers.

*Verkrijgbaar vanaf 28/12 !

Nieuwjaar
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Manus wenst u 
een gelukkig 2020 !



Winterassortiment
Wij willen u telkens weer verrassen 
met mooie, lekkere en nieuwe 
creaties. Kom binnen en ontdek ons 
heerlijke winterassortiment.

Onze patissiers lieten zich voor dit 
assortiment voornamelijk door de 
herfst inspireren. Dat merkt u aan de 
smaken en de afwerking van onze 
taarten en gebakjes.

Winter Winter

Winter Winter

Caramel
Caramel | hazelnoot 

1 / 4 pers.

Flan chocolat
Chocolade flan 

4 pers.

Figue
Vijgen | vanille | rode vruchten 

1 / 4 pers.

Maron
Brownie | kastanje | bosbes  

1 / 4 pers.
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Manus klassiekers
Onze mini-gebakjes kregen van onze patissiers een upgrade. Sommige ondergingen een heuse 
metamorfose, anderen werden vervangen door nieuwe, verfijnde smaken.

Manus tip: Onze mini-gebakjes doen bijvoorbeeld perfect dienst als zoetigheid bij een High Tea, 
gecombineerd met enkele producten uit ons assortiment van confiserie. Samen met verschillende 
dessertkoekjes, petit fours en andere lekkernijen zorgen ze voor een uitgebreid smakenpallet op uw 
buffet.

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic

Mont blanc
Platte kaas | rode vruchten 

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Passie framboos 
Passievrucht | framboos

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Javanais
Mokka 

1 / 4 / 6 pers.

Forêt noire 
Pure chocolade 61% | slagroom

1 / 4 / 6 pers.

Martinique 
Pure chocolade 61% | melkchocolade 39%

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Classic

Rijsttaart
1 / 4 pers.15 16



Classic

Classic

Classic

Classic

Flan banane
4 / 6 pers.

Flan brésilienne
4 / 6 pers.

Gâteau fromage
1 / 4 pers.

Peer frangipane
4 / 5 / 6 / 8 pers.

Take away Take away

Superfood
1 pers.

Granola
1 pers.

De vereniging Créateurs de Desserts is een groep zelfstandige, gemotiveerde ambachtslui 
die hun beroep op een originele en creatieve manier willen promoten. Als vakvereniging 
willen ze bovendien hun kennis, technieken en toepassingen verspreiden, uitwisselen en 
ter beschikking stellen van iedereen die hetzelfde nastreeft: gedrevenheid en creativiteit.

Herman is sinds zes jaar lid van deze groep.

De verschillende leden zijn PATISSERIE BOSSU, FREDERICK DEBUSSCHERE, HENDRIK DESCHACHT,
STEPHAN DESTROOPER, LUC DEVRIESE, PIET FAVEERE, CARLOS ROUSSEL, BERT SAINT GERMAINE, 
NICK BOSSAERT, ROBERT VAN BECKHOVE, WALTER SERBRUYNS, JAN PROOT, BRECHT VAN POUCKE 
en uw vertrouwde HERMAN “Manus” Janssens. 

www.createursdedesserts.be
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Classic

Classic

ClassicClassic

Classic

Classic

Citron
1 / 4 pers.

Biscuit
4 / 6 / 8 / 10 / 12 pers.

Croûte aardbei
Ook verkrijgbaar in bladerdeeg. 

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Biscuit met 
chocolade rand 
4 / 6 / 8 / 10 / 12 pers.

Zanddeeg framboos
1 / 4 / 6 / 8 pers.

Croûte fruit
Ook verkrijgbaar in bladerdeeg. 

1 / 4 / 6 / 8 pers.

We tijdens de feestdagen 
gemiddeld 2200 bakjes 

verse frambozen 
verwerken.

Wist je dat ...
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Classic

Classic

Barista 
Koffie | dulcey 32%

Meringue
Meringue | slagroom | 
pure chocolade 61%

Classic

Chocomousse 
Pure chocolade 61% | melkchocolade 39%

Caramel

Classic

Crème brûlée 
Vanillecrème

Classic

Matcha
Matcha | yuzu.

Classic

Biscuitje 
Biscuit | slagroom | 

rode vruchten*Zie pagina 2

*Verkrijgbaar tot 26/12 !

Mini-kerststronk 
1 pers.
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Relatiegeschenken

Gevuld met een assortiment van 
chocoladetruffels: passievrucht, yuzu, 

framboos en aardbei.
23



Al onze pralines worden in eigen huis bereid. 
Al jarenlang verwerken wij enkel VALRHONA chocolade. Het is een 
gerenommeerd chocolademerk dat vooral in sterrenrestaurants, 

gastronomische netwerken en door de meest innovatieve chocolatiers 
verwerkt wordt. Manus

Rode vruchten | koffie

Shanghai
Lychee | citroengras | 

sechuanpeper

Arabica
Koffie

Ginger love
Sinaas | jasmijn | 

gember

Tea time
Indische zwarte thee

Speculoos
Huisgemaakte 

speculoos

Fuji sunrise
Sesam | mandarijn | 

yuzu

Aceto
Marsepein | sinaas | 

balsamico

Eclat d’or
Krokante praliné

Pate d’amande
Marsepein

Tonka
Tonkabonen

Tahiti
Vanille uit Tahiti

Dark rose
Pistache | olijfolie | fleur de sel

Yuzu
Japanse citrusganache

Advocaat
Advocaat

Italia
Hazelnoot | abrikoos |  

saffraan

Red sensation
Framboos | zwarte 

peper

Mascarpone
Mascarpone | amaretto

Blue sensation
Blauwe bes

Jazz
Grand cru  

chocolade ganache

Dulce
Ganache van  

blonde chocolade

Fleur de sel
Gezouten ganache

Peanut
Praliné van pinda’s

Valencia
Amandelpraliné

Piemonte
Hazelnootpraliné

Sweet soleil
Passie | mango |  

vanille | tonka

Botercaramel
Caramel | krokant

Caramel banane
Gecarameliseerde banaan

Gezouten caramel
Caramel | grof zeezout
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Desem Rembrandt
Dit brood is gevuld met hele roggekorrels, 

die we hebben gekookt in karnemelk.  
Hierdoor krijgt het brood een unieke en zeer lekkere smaak.

Desem Rogge
Een heel robuust brood met 
roggebloem en roggemeel.

Desem Stokje 
Een authentiek Frans recept met een 

spekkige kruim en krokante korst.

Desem Manus
Twee dagen voor het bakken wordt een voordeeg met 

tarwemeel, rogge en desem gemaakt.  
Dit wordt later toegevoegd aan het deeg en 

geeft een licht zure smaak aan dit brood.

Desem Spelt 
Zoals de naam het zegt : desem en spelt.

Bakkerij Bakkerij

Bakkerij Bakkerij

Bakkerij Bakkerij

Desem d' Oude Caert
Een desembroodje gemaakt met het  
Brasschaats streekbier d' Oude Caert.

Brood op maat gesneden
 
Sinds enige tijd hebben wij een unieke machine waarmee wij al onze broden 
op de door u gevraagde dikte kunnen snijden. 

Naargelang waarvoor u het brood nodig heeft, kan de dikte van de sneetjes 
wel al eens een rol spelen.

De liefhebbers van onze klassieke broden houden misschien eerder van 
dunnere sneetjes, terwijl onze desembroden voor sommigen net iets beter 
smaken wanneer ze dikker zijn gesneden.

Brood bewaart u best in een luchtdichte 
trommel of zak op kamertemperatuur. Zo kan u 

het langst genieten van ons ambachtelijk brood.

Manus tip
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Kom tijdens de week genieten van 
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet in 
Kapellen, elke ochtend van 8u30 tot 
12u. We verwelkomen u graag voor 

de lunch van 12u tot 18u.

BASISONTBIJT (Voor 1 of 2 pers.)

SPECIAAL ONTBIJT (Voor 1 of 2 pers.)

Basisontbijt | gekookte eitjes | gerookte 
zalm.

LUXE ONTBIJT (Voor 1 of 2 pers.)

Basisontbijt | gerookte zalm | flesje 
champagne | 4 mini-taartjes | 
assortiment van pralines.

JUNIOR ONTBIJT (Enkel voor 1 pers.)

Botercroissants | assortiment mini-
pistolets | mini-sandwiches | 
assortiment mini-koffiekoekjes | 
smeerkaas | filet de saxe | choco | 
vers geperst sinaasappelsap | 
kinderverrassing.

Op 23, 24, 25, 30, 31 december en 1 januari 
zijn we geopend tot 13u en is er geen lunch.

Tijdens het weekend kan u bij 
Manus Bis komen ontbijten van 

8u30 tot 10u30 en van 11u tot 13u. De 
lunch serveren we dan van 13u30 

tot 18u.

Botercroissants | assortiment mini-
pistolets | mini sandwiches | 
assortiment mini-koffiekoekjes | jonge 
kaas | smeerkaas | filet de saxe |
confituur | honing | choco | hoeveboter | 
koffie en een assortiment van thee | 
melk en suiker | vers geperst 
sinaasappelsap | vers seizoensfruit.

 Vermelde ontbijten zijn af te halen in Brasschaat en Kapellen of via thuislevering.
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Huisgemaakte  
Antwerpse handjes 

Verkrijgbaar in pralines of koekjes.

Mini-gebakjes

Warme hapjes

Forêt noire | javanais | citron | 
martinique | meringue | caramel | 

passie-framboos | tartelette aardbei | 
tartelette framboos | tartelette fruit

Kaashapje |  
spekhapje | pizza | 

quiche | garnaalhapje | 
worstenbroodje | croque

31 32



Receptiebroden

RECEPTIEBROOD MET 40 MINI-SANDWICHES (Voor 8 tot 10 pers.)

Belegd met vlees:
Hesp - kaas - préparé - kip curry - krabsla.

Belegd met vis:
Gerookte heilbot - gerookte zalm - krabsla - garnaalsla - forelsla.

RECEPTIEBROOD MET 40 MINI-KOFFIEKOEKEN

Receptiebroden ook verkrijgbaar in de vorm van  
een hart, schildpad, beer of krokodil.

Nieuw !
 

100% spelt- en 

moutpistolets



Suiker- en lactosevrij

Macarons

Frangipane | glaasje tiramisu | 
hazelnootbiscuit |
lactosevrije biscuit

Caramel | matcha-yuzu | vanille | 
passievrucht | framboos-kaneel | 

chocolade | tiramisu

Kerst- en nieuwjaarsdonuts

Framboos | chocolade
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Tradities zijn er om in ere te houden, zo ook 
Driekoningen met een lekkere frangipanetaart. 
De traditie wil dat we op de 12e dag na Kerstmis 
een taart aansnijden in evenveel stukken als dat 
er mensen aan tafel zitten.

Vindt u een porseleinen beeldje in uw stuk? Dan 
krijgt u de Manus-kroon en bent u koning (of 
koningin) van de dag!

Oorsprong

De oorsprong van dit feest ligt bij de Drie Wijzen, 
Caspar, Melchior en Balthasar, die de ster vanuit 
het Oosten volgden om het pasgeboren kindje 
Jezus te vinden in Bethlehem. 

Twaalf nachten na de geboorte van Jezus 
herdenkt men de aankomst van de Drie Wijzen, 
die het bestaan van Jezus aan de wereld bekend 
maakten.

Driekoningen 

Driekoningentaart

‘Driekoningen, Driekoningen…’
Terwijl de kinderen vrolijk van deur tot deur huppelen, staat de 

Driekoningentaart met kroon klaar. Deze typische bladerdeegtaart 
met frangipanevulling is zacht, zoet en heerlijk smeuïg…  

4 / 5 pers.

*Enkel verkrijgbaar op zaterdag 4 en zondag 5 januari



Verloren Maandag, de eerste maandag na Driekoningen. Vooral in de 
provincie Antwerpen is het die dag traditie om een worstenbrood en/of 
appelbol te eten. Over de herkomst van die traditie doen er echter heel 
wat verhalen de ronde.

Havenarbeiders

Eén van de verhalen luidt als volgt: de arbeiders in de Antwerpse haven 
kregen op die bewuste maandag een hapje op kosten van de bazen. Er 
werd hen dan iets warms aangeboden, samengesteld uit vleesrestjes 
en brood. Dat 'verloren brood' zou aan de oorsprong liggen van de 
specifieke naam van die dag, 'verloren maandag'.

Gilden

De meeste plausibele uitleg stemt allicht uit de 18e eeuw, toen de 
gilden op de eerste maandag na Driekoningen hun nieuwsjaarsfeest 
hielden en er dus niet gewerkt werd. Een 'Verloren Maandag', zodus.

Voor wie worstenbroden en appelbollen lust, is het hoe dan ook een 
feestelijke smuldag!

Ons aanbod
 - Enkel worstenbrood bladerdeeg
 - Enkel worstenbrood gistdeeg (zie foto linksonder)
 - Dubbel worstenbrood gistdeeg (zie foto linksonder)
 - Worstenbrood met witloof

 - Appelbol gistdeeg (zie foto linksboven)
 - Appelbol bladerdeeg

Verloren Maandag ( 13/01 )

*Verkrijgbaar op maandag 13 januari, uitzonderlijk zijn we dinsdag 14 januari gesloten.

**Manus Bis is op 13 en 14 januari gesloten
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BAKKERIJ          PATISSERIE          CHOCOLATERIE          GLACERIE

Bredabaan 491, 2930 Brasschaat
tel: 03 651 30 55

Open: di tot vr van 6u30 tot 18u; 
za, zon- en feestdagen van 7u tot 18u

Dorpstraat 78, 2950 Kapellen
tel: 03 665 46 16

 Open: di tot vr van 6u30 tot 18u; 
za, zon- en feestdagen van 7u tot 18u

DEGUSTATIE

Manus Patisserie_manus Manus_bis

www.patisseriemanus.be
 info@patisseriemanus.be


