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Patisserie Manus is dit nieuwe jaar alvast gestart met heel 
wat ambitieuze plannen. In maart verhuist de chocolaterie 
naar het open atelier ernaast en wordt de patisserie twee 
keer zo groot. En begin 2022 wordt een nieuwe vestiging 
geopend in Stabroek.

Maar dat is nog niet alles. Voor Drie Koningen organiseerde 
de familiezaak een heel bijzondere actie. Emelie Janssens 
legt uit: “Zoals de traditie het voorschrijft, eten we met Drie 
Koningen op 6 januari een frangipanetaart waar één boon in 
zit. De persoon die de boon in zijn stukje taart heeft, is de 
koning van de dag en mag de kroon opzetten. Hierrond 
wilden we dit jaar iets extra doen.

We hebben in één van onze 

driekoningentaarten een 14 karaat 

gouden kroontje verstopt, 

bezet met briljanten en met 

een waarde van 1.500 euro.

We hebben het gouden kroontje er natuurlijk niet zomaar in 
verwerkt, want stel dat onoplettende mensen dit niet 
doorhebben en het zomaar weggooien of de waarde er niet 
van kennen. Bovendien zijn er zeven verschillende winkels 
die onze taarten verkopen en we wilden dat er in elke winkel 
iemand kans maakte. Dus hebben we in elke winkel één 
taart verkocht met een sticker waarop staat dat ze kans 
maken op het juweel. Uit deze zeven klanten zal dan de 
grote winnaar geloot worden, de andere winnaars krijgen 
een ontbijtbon. Morgen is het Verloren Maandag en zijn we 
uitzonderlijk geopend om worstenbrood en appelbollen te 
verkopen, dinsdag zijn we gesloten en woensdag zal de 
winnaar bekend gemaakt worden. Het blijft dus nog even 
spannend afwachten.”

Een open chocolaterie, 
een ijstoog én een 
derde winkel.
“PATISSERIE MANUS KIEST VOLOP VOOR VERNIEUWING EN UITBREIDING.”

CHOCOLADE EN IJSJES

En ondertussen wordt er hard verder gewerkt aan de 
uitbreiding van het atelier. “Ja klopt”, vult broer Max aan. 
“Eind maart zal ons atelier groter worden. We hebben het 
gebouw naast de bakkerij kunnen aankopen en hier zal de 
chocolaterie gevestigd worden.

Het wordt een open atelier 

waar mensen kunnen zien hoe 

de pralines, de paaschocolade 

of onze speciale taarten 

gemaakt worden.

Het is een proces dat de meeste mensen niet echt kennen 
en het is toch een beleving voor onze klanten om dit te 
kunnen zien.” Als de chocolaterie naar het nieuwe atelier 
verhuist, kan ook de patisserie vergroten en is er meer 
ruimte om ambachtelijk te blijven werken en de kwaliteit te 
blijven garanderen. “Verder zal ook een broodautomaat in 
het winkelpand verwerkt worden met dagelijks vers brood 
en onze befaamde sandwiches en wordt er een ijstoog 
voorzien.

THUISKOMEN IN STABROEK

Begin 2022 tenslotte zal Bakkerij Manus haar derde vestiging 
openen in de Dorpsstraat 30 in Stabroek. “Sinds mijn broer 
en ik mee in de zaak van papa gekomen zijn, bruist het hier 
van ambitie en kunnen we meer aan. Dit resulteerde in de 
plannen voor een derde winkel. Het voelt als thuiskomen in 
Stabroek waar we alle drie zijn opgegroeid. De bakkerij zal 
ook volledig in glas zijn, zodat de klanten kunnen kijken hoe 
de pistolets uit de oven komen terwijl zij staan aan te 
schuiven. Er komt ook een degustatieruimte waar je kan 
komen ontbijten, lunchen, een koffietje drinken of genieten 
van onze patisserie. Het plaatje zal volledig kloppen”, besluit 
het bakkerstrio enthousiast.

www.patisseriemanus.be

Als je naar de chocolatiers staat te 

kijken, kan je dan ook een vers 

schepijsje, een warme wafel of een 

lekkere pannenkoek bestellen

gaat papa Herman verder. “We draaien al heel wat jaren ons 
roomijs zelf en verkopen het in de winkel in de vorm van 
ijstaarten. Vooral met de feestdagen zijn deze heel populair. 
De nieuwe ijstoog paste dan ook perfect in ons plaatje om 
meer beleving te creëren en de mensen ter plaatse van ons 
ijs te laten genieten.”
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