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Beste klant,
De eerste zonnestralen die achter de hoek komen piepen, barbecues die van onder het stof worden gehaald en zonnebrillen die opnieuw
worden opgeblonken, dat kan maar één ding betekenen: Het Manus zomermagazine 2021 is een feit. Benieuwd naar wat voor lekkers ons
team deze keer voor u in petto heeft? Blader dan snel verder.
Uw mening telt écht! Daarom deelden we eind vorig jaar een enquête uit om te polsen naar uw winkelervaring bij Patisserie Manus.
Uw tips en suggesties hebben we allemaal ter harte genomen. Onze favorieten hebben we gretig uitgetest en voorgeproefd, en na
goedkeuring van het hele team haalden enkele smaken zelfs ons assortiment.

INHOUD

Tot slot heeft onze enquête ook een winnares opgeleverd. De gelukkige wilde graag haar collega’s van woonzorgcentrum De Kleine
Kasteeltjes in Brecht eens in de watten leggen. Zo gezegd, zo gedaan: Wij zorgden voor een gepersonaliseerde taart met gepaste
boodschap, Ann Mertens trakteerde haar collega’s op een welverdiende koffie- en taartpauze.
Geniet met volle teugen van alle zalige zomerdagen en van ons bijhorend assortiment van gebak, taarten en meer!
Smakelijke groetjes,
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Ontbijtformules

Glutenvrij

Lactosevrij

Herman, Max en Emelie

Suikervrij

Zomerassortiment

Zomer

Zomer

Dagvers, ingrediënten van topkwaliteit en ambachtelijk bereid: Voor minder gaan we niet bij
Manus. Onze patissiers hebben zich dan ook laten inspireren door het beste wat
de zomer te bieden heeft. Denk aan smaken zoals mango, cassis en groene appel
die voor de juiste dosis verfrissing zorgen op een zalige zomerdag.

Golden

Aardbei | framboos

Zomer

Zomer

1 pers.

Aster

Yoghurtmousse | zachte financier
biscuit | gelei van cassis
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1 pers.

Saint honoré

Appelblokjes | mousse van
groene appel

Passiflora

Biscuit van banaan | passie-mango
crémeux | melkchocolade 39%

1 / 4 pers.

4 pers.

Elstar

Crumble | appel | cranberry

4 pers.
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Manus-klassiekers

Classic

Classic

Op de volgende pagina’s vindt u onze Manus-klassiekers. Klassiek en herkenbaar
wat de smaak betreft, maar met een unieke en verfijnde afwerking.

Forêt noire

Passie framboos

1 / 4 / 6 pers.
Vanaf 8 pers. in een vierhoek.

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Pure chocolade 61% | slagroom

Classic

Javanais
Mokka

1 / 4 / 6 pers.
Vanaf 8 pers. in een vierhoek.

3
3

Assortiment mini-gebakjes (zie p. 6).

Passievrucht | framboos

Classic

Mont blanc

Platte kaas | rode vruchten

4 / 6 / 8 pers.

Classic

Classic

Rijsttaart

Pure chocolade 61% | melkchocolade 39%

1 / 4 pers.

Martinique

1 / 4 / 6 pers.
Vanaf 8 pers. in een vierhoek.
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Classic

Classic

Flan banane

Flan brésilienne

4 / 6 pers.

Classic

4 / 6 pers.

Classic

Mini-gebakjes
forêt noire | javanais | citron | martinique
| meringue | passie-framboos | tartelette
aardbei | tartelette framboos |
tartelette fruit | nuts nieuw

Gâteau fromage
1 / 4 pers.

Classic

Biscuit
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4 / 6 / 8 / 10 / 12 pers.
Vanaf 14 pers. in een vierhoek.

Peer frangipane
4 / 6 / 8 pers.

Classic

Biscuit met chocoladerand
4 / 6 / 8 / 10 / 12 pers.
Vanaf 14 pers. in een vierhoek.

Overheerlijk én suikervrij? Het kan! Proef zeker eens één van onze
suikervrije gebakjes, die met hun gloednieuw ‘Manusjasje’ een
prominente plek gekregen hebben in ons zomerassortiment.
(zie p. 12)
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Wist je dat ...

Classic

Classic

Citron

Ook verkrijgbaar in bladerdeeg.

Onze ovens en kneders op volle
toeren kunnen draaien door
onze 32 zonnepanelen
op het dak.

1 / 4 pers.

Classic

Zanddeeg framboos
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1 / 4 / 6 / 8 pers.

Croûte aardbei
1 / 4 / 6 / 8 pers.

Classic

Croûte fruit

Ook verkrijgbaar in bladerdeeg.

1 / 4 / 6 / 8 pers.
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Classic

Barista

Koffie | dulcey 32%

Classic

Rose

Roos | framboos | vanille
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Assortiment individuele gebakjes.

Classic

Chocomousse

Pure chocolade 61% | melkchocolade 39% |
caramel

Classic

Crème brûlée
Vanillecrème
*Enkel op bestelling

Classic

Classic

Meringue

Biscuitje marsepein

Meringue | slagroom |
pure chocolade 61%

Biscuit | slagroom |
rode vruchten
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Classic

Citron

Classic

Gâteau fromage
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Classic

Croûte aardbei

Classic

Croûte fruit

Classic

Classic

Martinique

Croûte framboos

Melkchocolade 39% |
pure chocolade 61%

Classic

Forêt noire

Pure chocolade 61% | slagroom

Suikervrij

Tiramisu
zusto

Lactosevrij

Victoria

Biscuit | lactosevrije room | cassis
*Enkel op bestelling

Classic

Javanais
Mokka

Classic

Passie framboos
Passievrucht | framboos

Suikervrij

Xocolino

Pure chocolade 65% |
framboos | zusto

12

Huwelijk
Droomt u van een prachtige
en op maat gemaakte
bruidstaart? Dan bent u bij
Manus aan het juiste adres.
Wij zorgen met plezier voor de
figuurlijke kers op de taart.
Op wat voor u waarschijnlijk
wel dé mooiste dag uit uw
leven is, laat u maar beter
niets aan het toeval over.
Kom dus zeker eens langs in
onze winkels in Brasschaat of
Kapellen en vraag vrijblijvend
naar onze huwelijksfolder met
meer informatie.
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Save the date
Door het jaar heen organiseert Manus enkele
huwelijksavonden waarbij onze patissiers
u graag persoonlijk te woord staan. Op die
manier kan u vrijblijvend al uw vragen aan
ons voorleggen en inspireren wij u met tal van
mooie voorbeelden.
En omdat de smaak minstens even belangrijk
is als de afwerking, kan u naar hartenlust onze
verschillende combinaties proeven.
Trouwt u binnenkort en kan u niet wachten om
uw bruidstaart mee vorm te geven? Houd dan
zeker onze socialemediakanalen in het oog voor
de eerstvolgende datum.*
*Inschrijven is verplicht.
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Glacerie

Glacerie

Glacerie

Vanille

Chocolade

Glacerie

Glacerie

Een warme zomerdag schreeuwt om een heerlijk verfrissend
Manus-ijsje. Bekijk ons uitgebreid assortiment van
ambachtelijk bereid ijs op de volgende pagina’s.

0,4 L | 0,9 L

0,4 L | 0,9 L

Coming soon ...
Kinderijstaart
Vanille

6 pers.

Om u helemaal in de watten te leggen, wordt
ons assortiment binnenkort uitgebreid tot
acht verschillende soorten schepijs en vier
sorbetsmaken.
Houd zeker onze socialemediakanalen in het
oog voor meer informatie en wie weet haalt
uw favoriete smaak wel onze selectie!
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Mokka

0,4 L | 0,9 L

Aarbei

0,4 L | 0,9 L
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Glacerie

Glacerie

White sensation

Black sensation

4 pers.

4 pers.

Vanille
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Chocolade

Glacerie

Glacerie

Mokka sensation

Red sensation

4 pers.

4 pers.

Mokka

Aardbei
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Wist je dat ...
We sinds dit jaar maar liefst 70%
minder plastic zakjes verbruiken.

Donuts
Chocolade | smarties | passie
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Takeaway

Uit onze enquête bleek dat 80%
onder u verzot is op takeaway
gerechten en dus hebben we
onze chef-koks van ManusBis
aan het werk gezet. Wekelijks
bereiden zij een heerlijk
gerecht, af te halen in
één van onze winkels.
Een vers bereide maaltijd in
een handomdraai op tafel
toveren was nog nooit zo
gemakkelijk.

Tip:
Vraag tijdig naar onze
‘Menukaart’, zodat u weet
wanneer uw favoriete gerecht op
het menu staat.
21
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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 |
saffraan

Gezouten ganache

dulcey | pecan praliné
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Shanghai

Arabica

Ginger love

Tea time

Mascarpone

Blue sensation

Red sensation

Jazz

Lychee | citroengras |
szechuanpeper

Koffie

Sinaas | jasmijn |
gember

Indische zwarte thee

Mascarpone | amaretto

Blauwe bes

Framboos | zwarte
peper

Grand cru
chocoladeganache

Speculoos

Fuji sunrise

Aceto

Eclat d’or

Peanut

Valencia

Piemonte

Dulcey

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

Botercaramel

Caramel banane

Gezouten caramel

Marsepein

Tonkabonen

Vanille uit Tahiti

Pistache | olijfolie |
fleur de sel

Passie | mango |
vanille | tonka

Caramel | krokant

Gekarameliseerde banaan

Caramel | grof zeezout
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Onze ovens draaien overuren en dat is geheel de verdienste van onze
dag- en nachtbakkers. Met een beetje bloem, water, gist en zout zorgen
ze voor de perfecte ingrediënten van uw ontbijt. En wanneer we zeggen
dat ze dag en nacht klaarstaan, bedoelen we dat ook letterlijk: Om 19u
start de eerste ploeg namelijk alvast met de voorbereidingen. ’s Nachts
krijgen ze dan versterking, zodat ’s ochtends de eerste lading kraakverse
pistolets en sandwiches tijdig de ovens uitrolt.
Benieuwd naar wat onze bakkers ’s nachts zoal kneden?
Vraag dan zeker naar onze broodfolder waarin
alle 56 broodsoorten mooi op een rijtje staan.

Soep
Wist u dat u bij Manus ook verse soep kan krijgen? Luc Devriese van de
gerenommeerde zaak Lucas Creations sleutelde jarenlang aan zijn
recepten, totdat ze helemaal op punt stonden. Hij onderscheidt zich
door de kwaliteit en de smaak van zijn verse soep en richt zich enkel op
lokale bakkerijen die de passie voor kwaliteit met hem delen.
Dagelijks bereidt hij op artisanale wijze een verse portie en levert hij die
aan Manus. Met verschillende smaken zoals tomaat, kervel, witloof of
butternut is er vast en zeker voor ieder wat wils.*
*De huisbereide soep van Lucas Creations is verkrijgbaar per 750 ml.
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Pistolets
Bij een lekker ontbijt hoort een heerlijke, kraakverse pistolet, nietwaar?
En omdat we bij Manus prat gaan op kwaliteit en versheid, zorgen we
ervoor dat u op zaterdag- en zondagvoormiddag élk uur kan kiezen uit
onze verschillende soorten verse pistolets.
Voor iedereen die er maar niet genoeg van krijgt, bakken we op zondag
ook om 16u nog een nieuwe lading.
Tijdens de week voorzien onze bakkers telkens om 6u en om 10u
versgebakken, krokante pistolets.

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
Onze receptiebroden zijn ook verkrijgbaar in de vorm van
een hart, schildpad, beer of krokodil.
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Quiches
Onze chefs van ManusBis bereiden dagelijks een heerlijk assortiment
van huisbereide quiches voor u.
Warme hapjes

Aangezien ze louter met seizoensgebonden groenten werken, varieert
het aanbod tijdens de zomer- en wintermaanden.

kaashapje | spekhapje |
pizza | quiche | garnaalhapje |
worstenbroodje | croque

Quiche lorraine
prei | spek

Quiche asperge/garnaal
Tijdens het aspergeseizoen.

Quiche Manus

wortel | bloemkool | gekruid gehakt

Quiche veggie

zongedroogde tomaten | broccoli |
paprika | aubergine | verse pesto

Quiche zalm/witloof
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Vermelde ontbijten zijn af te halen in Brasschaat en Kapellen of via thuislevering.

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.*
Tijdens het weekend kan u bij ManusBis
komen ontbijten van 8u30 tot 10u30 en
van 11u tot 13u. De lunch serveren we
dan van 13u30 tot 18u.*
*De laatste bestellingen
worden opgenomen om 17u.
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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 | donut smartie.
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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

DEGUSTATIE

BAKKERIJ

PATISSERIE

Manus_bis

CHOCOLATERIE

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

GLACERIE

