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De opvolging is er....

INHOUD

In de vorige editie hadden we het al aangekondigd.
Na een jaar zijn wij, Max en Emelie, klaar om de touwtjes in handen te nemen. Papa kijkt uiteraard nog even over onze schouders mee wat
wij er van 'bakken'. Het is een hele eer om in de voetsporen van hem te kunnen treden. We zijn dan ook heel gemotiveerd om het nog beter
te doen dan hij ons heeft voorgedaan.
We zijn met drie een sterker team en omringd door de beste mensen aan onze zijde willen we het nog beter doen.
De hoogste kwaliteit en de lekkerste producten, daar werken we dag en nacht aan.
U zal merken dat U voor ons op de eerste plaats komt.
In dat kader zal er binnenkort een enquête in de winkel komen om een overzicht te geven van wat jullie belangrijk vinden en wat er nog
beter kan.
Wij kijken alvast uit naar de feestdagen!
Groetjes,

Herman, Max en Emelie
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Manus Bis Kapellen

Winter

Winter

Maron

Flan chocolat

1 / 4 pers.

4 pers.

Winterassortiment
Wij willen u telkens weer verrassen
met mooie, lekkere, nieuwe creaties.
Kom binnen en ontdek het warme
winterassortiment.
Onze patissiers lieten zich vooral
door de herfst inspireren en dat
zal u merken aan de smaken en
de afwerking van de taarten en
gebakjes.

Brownie | Kastanje | bosbes

Winter

Figue

1

Vijgen | vanille | rode vruchten

1 / 4 pers.

Chocolade flan

Winter

Caramel

Caramel | hazelnoot

1 / 4 pers.
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Manus klassiekers

Classic

Classic

Forêt noire

Passie framboos

1 / 4 / 6 pers.

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Onze mini- gebakjes zijn door onze patissiers nog meer vernieuwd en verfijnd. Sommige hebben een
metamorfose ondergaan en anderen werden vervangen door nieuwe smaken.
Deze lekkere gebakjes zijn met enkele van de producten uit onze confiserie perfect combineerbaar
voor bijvoorbeeld een “High Tea”. Samen met onze sec- en garni dessertkoekjes, petit fours en andere
snoepertjes vormen ze al gauw een mooi pallet op uw buffet.

Pure chocolade 61% | slagroom

Passievrucht | framboos

Classic

Classic

Javanais

Platte kaas | rode vruchten

Classic

Classic

Rijsttaart

Pure chocolade 61% | melkchocolade 39%

1 / 4 / 6 pers.
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Mont blanc

Mokka

1 / 4 pers.

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Martinique

1 / 4 / 6 / 8 pers.
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Classic

Classic
De Créateurs de Desserts is een verzameling van mensen die hun vak bijna letterlijk
uitademen.
Enthousiast als ze zijn over hun hobby, waarvan zij hun beroep maakten, proberen zij in
groep de andere leden hun producten mee op punt te zetten of zelfs naar een hoger peil
te brengen.
Herman is sinds twee jaar mee 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.

Peer frangipane

Flan brésilienne

Classic

Classic

Gateau fromage

Flan banane

Take away

Take away

Superfood

Granola

4 / 5 / 6 / 8 pers.

1 / 4 pers.
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1 pers.

4 / 6 pers.

4 / 6 pers.

1 pers.

www.createursdedesserts.be

Classic

Classic

Wist je dat ...
in onze pudding en
andere recepten alleen
echte vanillestokken uit
Madagascar worden
gebruikt.

Biscuit

Croûte fruit

4 / 6 / 8 / 10 / 12 pers.

Ook verkrijgbaar in bladerdeeg.

Classic

Classic

Citron

Zanddeeg framboos

Classic

Classic

Biscuit met
chocolade rand

Ook verkrijgbaar in bladerdeeg.

1 / 4 pers.

4 / 6 / 8 / 10 / 12 pers.

1 / 4 / 6 / 8 pers.

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Croûte aardbei
1 / 4 / 6 / 8 pers.
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Wist je dat ...
onze chauffeurs samen
meer dan 40.000
kilometer per jaar rijden
om alles overal op tijd en
stond aan te leveren.

Huwelijk
Voor één van de mooiste dagen van jullie leven
laat je best zo weinig mogelijk aan het toeval over.
Een prachtige huwelijkstaart is daarbij een heel
belangrijk onderdeel, en laat dat nu net onze
specialiteit zijn.
We maken graag tijd om samen met jullie de
uitgebreide mogelijkheden te bespreken.
Met die visie in ons achterhoofd organiseren we 3
keer per jaar een "huwelijkstaart proeverij” avond
in MANUSbis.
Deze avond is op afspraak, waarbij onze
chef-patissiers persoonlijk met u bespreken wat
de mogelijkheden zijn.
U kan de taarten proeven, bekijken en naar uw
wensen aanpassen terwijl u kunt genieten van
een glaasje Champagne.
Deze avonden zullen doorgaan op zondag 9
februari, 7 juni en 6 september.
Maak gerust een afspraak via één van onze
winkels. Als waarborg vragen we €10 per persoon
die bij een effectieve bestelling verrekend zal
worden.
U kan steeds langskomen in onze winkel in
Brasschaat voor meer informatie.
Vraag zeker ook naar ons huwelijksboekje.
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Classic

Barista

Classic

Chocomousse

Koffie | dulcey 32%

Pure chocolade 61% | melkchocolade 39%
Caramel

Classic

Classic

Crème brûlée
Vanillecrème

Classic

Matcha

Matcha | yuzu.

Classic

Wist je dat ...
wij blijven er de stempel op
drukken dat alles wat er over de
toonbank gaat, tot het kleinste
garnituur voor op de taarten,
in onze eigen ateliers gemaakt
wordt.

Meringue

Meringue | slagroom |
pure chocolade 61%

Biscuitje

Biscuit | slagroom |
rode vruchten
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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

Yuzu

Advocaat

Italia

Fleur de sel

Rode vruchten | koffie

Japanse citrusganache

Advocaat

Hazelnoot | abrikoos |
safraan

Gezouten ganache

Shanghai

Arabica

Ginger love

Tea time

Mascarpone

Blue sensation

Red sensation

Jazz

Lychee | citroengras |
sechuanpeper

Koffie

Sinaas | jasmijn |
gember

Indische zwarte thee

Mascarpone | amaretto

Blauwe bes

Framboos | zwarte
peper

Grand cru
chocolade ganache

Speculoos

Fuji sunrise

Aceto

Eclat d’or

Peanut

Valencia

Piemonte

Dulce

Huisgemaakte
speculoos

Sesam | mandarijn |
yuzu

Marsepein | sinaas |
balsamico

Krokante praliné

Praliné van pinda’s

Amandelpraliné

Hazelnootpraliné

Ganache van
blonde chocolade

Pate d’amande

Tonka

Tahiti

Dark rose

Sweet soleil

Caramel banane

Gezouten caramel

Marsepein

Tonkabonen

Vanille uit Tahiti

Pistache | olijfolie | fleur de sel

Passie | mango |
vanille | tonka

Gecarameliseerde banaan

Caramel | grof zeezout

Botercaramel
Caramel | krokant

Glacerie

Glacerie

Wist je dat ...
We jaarlijks zo'n
15 ton chocolade
verwerken.

White sensation

Red sensation

4 pers.

4 pers.

Glacerie

Glacerie

Mokka sensation

Black sensation

4 pers.

4 pers.

Vanille
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Mokka

Aardbei

Chocolade

Glacerie

Glacerie

Vanille

Aarbei

Glacerie

Glacerie

Mokka

Chocolade

Glacerie

Kinderijstaart
Vanille

6 pers.
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Bakkerij

Bakkerij

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.

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.

Bakkerij

Desem Spelt

Desem d' Oude Caert

Desembroodje gemaakt met
Brasschaats streekbier d' Oude Caert.

Naargelang waarvoor u het brood nodig hebt kan de dikte ervan misschien
al eens een rol spelen. De liefhebbers van onze “vaste” broden houden
misschien meer van dunnere sneetjes terwijl vooral de “desem” broden
misschien net iets beter smaken als u een mooie dikkere boterham belegd.

Bakkerij

Desem Rogge

Zoals de naam het zegt : desem en spelt.

Een heel robuust brood met
roggebloem en roggemeel.

Bakkerij

Bakkerij

Wist je dat ...
Desem Manus
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2 dagen voor het bakken wordt een voordeeg met
tarwemeel, rogge en desem gemaakt.
Dit wordt later toegevoegd aan het deeg en
geeft dit brood een licht zure smaak.

Desem Stokje

Een authentiek frans recept met een
spekkige kruim en krokante korst.

onze bakkers elk jaar
ongeveer 300 ton
bloem verwerken.

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

BASISONTBIJT (Voor 1 of 2 pers.)

LUXE ONTBIJT (Voor 1 of 2 pers.)

Botercroissants | assortiment minipistolets | 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.

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

SPECIAAL ONTBIJT (Voor 1 of 2 pers.)

JUNIOR ONTBIJT (Enkel voor 1 pers.)

Basisontbijt | gekookte eitjes | gerookte
zalm.

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

*Alle ontbijtformules zijn ook te
verkrijgen in een picknickmand.

Kom genieten van een zeer
uitgebreid ontbijtbuffet in Kapellen.
Elke ochtend van 8u30 tot 12 u !
Tijdens het weekend ontbijt van
8u30 tot 10u30 en van 11u tot 13u,
lunchen kan van 13u30 tot 18u

Bij MANUS Bis kan u lunchen
van 12u tot 18u.
*Laatste bestellingen om
17u.
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Mini hapjes

Huisgemaakte
Antwerpse handjes

Forêt noire | javanais | citron |
martinique | meringue | caramel |
passie-framboos | tartelette aardbei |
tartelette framboos | tartelette fruit

Verkrijgbaar in pralines of koekjes.

Warme hapjes

Kaashapje |
spekhapje | pizza |
quiche | garnaalhapje |
worstenbroodje
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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

!
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Suiker- en lactosevrij

Donuts

Frangipane | glaasje |
hazelnootbiscuit |
lactosevrije biscuit.

Framboos | chocolade | smarties.

Macarons

Caramel | matcha-yuzu | vanille |
passievrucht | framboos-kaneel |
chocolade | tiramisu.
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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

Manus
Patisserie_manus
Manus_bis

DEGUSTATIE
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

www.patisseriemanus.be - info@patisseriemanus.be

