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Beste klant,

Nu de laatste nazomerse dagen achter ons liggen, kruipen we weer lekker met z’n allen knus 
in de zetel. Want toegegeven, dat is de plek waar we het liefst die koude wintermaanden 
doorbrengen. Een dekentje over de benen, een dampende tas warme chocolademelk in de 
hand én een overheerlijk Manus-gebakje voor uw neus: Dat zijn dé ideale ingrediënten voor 
een gezellige, winterse avond. 

Bij Manus zitten we niet stil. Met de koude wintermaanden en de eindejaarsperiode in het 
vooruitzicht draaien onze ovens op volle toeren. Ook onze patissiers hebben opnieuw hard 
gewerkt aan een nieuw winterassortiment met smaken zoals praliné, duindoornbes en krieken, 
afgewerkt met een vleugje mango. Daarnaast kregen onze fruittaarten een heuse upgrade. 
Welk gebakje wordt uw nieuwe favoriet?

Ondertussen horen we de Jingle Bells al in de verte rinkelen. Het hele Manus-team is dan 
ook al druk in de weer en legt de laatste hand aan de kerststronken, chocoladecreaties en 
andere lekkernijen die voor de figuurlijke kers op uw feesttafel zullen zorgen. Welke creaties wij 
uiteindelijk perfect vinden om op uw feesttafel te laten schitteren, kan u binnenkort lezen in de 
feesteditie van het Manus-magazine.

Geniet van de gezellige sfeer die de wintermaanden met zich meebrengt en van ons bijhorend 
assortiment van gebak, taarten en meer!

Smakelijke groetjes,

Max, Emelie enHerman

Pralines23

Glutenvrij Lactosevrij Suikervrij

Charcuterie19



Winter

Winter

Winter

Winter

Caramelo
Dulceyganache | 

caramel-chocolademousse  
1 / 4 pers.

Castor
Krieken | crumble 

4 pers.

Tropézienne
Brioche | praliné | brésilienne | 

crème tropézienne 
1 / 4 pers.

Alphonso
Mango | pistache | 
chocoladebiscuit

4 pers.

Espino
Duindoornbes | hazelnootpraliné | 

chocoladecrèmeux 
1 / 4 pers.

Winterassortiment
Om de gezellige wintermaanden van een bijhorend gebakje te voorzien, 
hebben onze patissiers hun creativiteit de vrije loop laten gaan. Tijdens 
hun zoektocht naar smaken die perfect passen bij de winterse sfeer, viel 

de keuze deze keer op hazelnoot, donkere chocolade, krieken en een 
toets van mango

Het eindresultaat is alvast om duimen en vingers af te likken. Aan welk 
gebakje kan u niet weerstaan?

21



Manus-klassiekers
Op de volgende pagina’s vindt u onze Manus-klassiekers. Klassiek en herkenbaar 

wat de smaak betreft, maar met een unieke en verfijnde afwerking. 

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic

Mont blanc
Platte kaas | rode vruchten 

4 / 6 / 8 pers.

Passie framboos 
Passievrucht | framboos

1 / 4 / 6 / 8 pers. 

Javanais
Mokka 

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

Forêt noire 
Pure chocolade 61% | slagroom

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

Martinique 
Pure chocolade 61% | melkchocolade 39%

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

Classic

Rijsttaart
1 / 4 pers.

Assortiment mini-gebakjes (zie p. 6).3 43



Classic

Classic Classic

Flan banane
4 / 6 pers.

Flan brésilienne
4 / 6 pers.

Gâteau fromage
1 / 4 pers.

Peer frangipane
4 / 6 / 8 pers.

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

Vanaf 14 pers. in een vierhoek.

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

Vanaf 14 pers. in een vierhoek.

Classic

Classic

Classic

Mini-gebakjes

forêt noire | javanais | citron | martinique 
| meringue | passie-framboos | tartelette 

aardbei | tartelette framboos | 
tartelette fruit | nuts

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 assortiment.
(zie p. 12)
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nieuw
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Citron
1 / 4 pers.

Croûte aardbei
Ook verkrijgbaar in bladerdeeg. 

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Croûte fruit
Ook verkrijgbaar in bladerdeeg. 

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Zanddeeg framboos
1 / 4 / 6 / 8 pers.

Classic

Classic Classic

Classic
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Nieuw 
 
Ook onze fruittaarten met 
bladerdeeg werden overgoten 
met een ‘Manussausje’. Wij zijn 
alvast fan van hun nieuwe, 
eigentijdse look!
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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

*Enkel op bestelling

Classic

Biscuitje marsepein 
Biscuit | slagroom | 

rode vruchten

Classic

Rose
Roos | framboos | vanille

9 Assortiment individuele gebakjes. 10



Classic

Classic

Javanais
Mokka

Martinique
Melkchocolade 39% | 
pure chocolade 61%

Classic

Forêt noire 
Pure chocolade 61% | slagroom

Classic

Croûte framboos

Classic

Croûte fruit

SuikervrijLactosevrij

Xocolino 
Pure chocolade 65% | 

framboos | zusto 

Victoria
Biscuit | lactosevrije room | cassis 

*Enkel op bestelling

Classic

Citron

Suikervrij

Tiramisu
zusto

Classic

Croûte aardbei

Classic

Passie framboos
Passievrucht | framboos

Classic

Gâteau fromage

1 1 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.

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? Stip dan 

zeker 6 februari 2022 aan in uw agenda.*

*Inschrijven is verplicht.
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Save the date
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Glacerie

Vanille
0,4 L | 0,9 L 

Aarbei
0,4 L | 0,9 L

Glacerie

Glacerie

Mokka
0,4 L | 0,9 L

Glacerie

Chocolade
0,4 L | 0,9 L

Kinderijstaart
Vanille

6 pers.

Glacerie
Of het winterzonnetje nu komt piepen buiten of de regen met 

bakken uit de lucht valt, een stukje ijstaart of versgedraaid 
bolletje schepijs smaakt altijd. Bekijk ons uitgebreid assortiment 

van ambachtelijk bereid ijs op de volgende pagina’s.

1615



Glacerie

GlacerieGlacerie

Glacerie

White sensation
Vanille
4 pers.

Red sensation
Aardbei
4 pers.

Mokka sensation
Mokka

4 pers.

Black sensation
Chocolade

4 pers.
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Charcuterie 
 

Als we bij Manus zeggen dat we alles in eigen huis maken, bedoelen we ook écht alles. Ja hoor, 
zelfs onze charcuterie. Op zaterdag, zondag en feestdagen verwennen we u graag met onze 

huisbereide slaatjes. Keuze heeft u uit forelsa, garnaasla of krabsla gemaakt met Chatka-krab. 
Het perfecte beleg om uw zondagsontbijt helemaal af te maken.

Lokaal, ambachtelijk en kwalitatief. Waarden die wij hoog in het vaandel dragen en waarnaar we 
dus ook op zoek gaan bij onze partners. Zo is de ambachtelijk bereide charcuterie van Slagerij 

Rijmenants in Brasschaat en Slagerij Ruymaekers in Kapellen al jaren een vaste waarde
 in onze ontbijtmanden.

19

NIEUW: Binnenkort kan u ook bij ons terecht voor uw dagelijkse 
portie beleg. Kaas, hesp, kip curry, salami en nog veel meer, 
rechtstreeks van onze buren Slagerij Rijmenants en Ruymaekers. 
Enkel de allerbeste kwaliteit, à la minute gesneden en 
zorgvuldig verpakt door het Manus-team.

20



ManusBis in Kapellen? Dat is culinair genieten van al het lekkers dat Patisserie Manus 
te bieden heeft in een stijlvol kader met prachtig uitzicht op 

een door groen omgeven terras.

Elke ochtend staat ons zeer ruim ontbijtbuffet met alles erop en eraan voor u klaar. 
De dag op gepaste wijze inzetten? Dat doet u het best met 

een glaasje “Veuve Clicquot” champagne in de hand.

Kom tijdens de week genieten van ons ontbijtbuffet, elke ochtend van 8u30 tot 12u.
In het weekend variëren de uren en serveren we 
het ontbijt van 8u30 tot 10u30 en van 11u tot 13u.

Wist u dat het ManusBis-team u niet alleen ’s morgens, maar de hele dag door in 
de watten legt? Zo bieden we aansluitend ’s middags ook heel wat lekkers aan. 

Onze gevarieerde lunchkaart bestaat uit enkele klassiekers zoals een huisgemaakte 
pasta of gezonde salade. Daarnaast laten onze chefs zich graag inspireren door 
seizoensgebonden producten en voorzien ze wekelijks een volwaardig vlees- en 

visgerecht. Steeds een streling voor de tong én het oog.

ManusBis zou natuurlijk ManusBis niet zijn zonder enkele heerlijke zoetigheden. Zo 
kan u kiezen uit een gebakje dat mooi gepresenteerd wordt op een dessertbord, 

een huisbereide pannenkoek of warme wafel. Ideaal om een gezellige middag af te 
sluiten met een warm kopje koffie in de hand.

Tijdens de week verwelkomen we u graag voor de lunch van 12u tot 18u*. 
In het weekend kan u hiervan genieten van 13u30 tot 18u*.

*De laatste bestellingen worden opgenomen om 17u.

ManusBis

222121 22



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 | 

dulcey | pecan praliné

Shanghai
Lychee | citroengras | 

szechuanpeper

Arabica
Koffie

Ginger love
Sinaas | jasmijn | 

gember

Tea time
Indische zwarte thee
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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

Mascarpone
Mascarpone | amaretto

Blue sensation 
Blauwe bes

Red sensation
Framboos | zwarte 

peper

Jazz 
Grand cru

chocoladeganache

Peanut
Praliné van pinda’s

Valencia
Amandelpraliné

Piemonte
Hazelnootpraliné

Dulcey
Ganache van

blonde chocolade

Sweet soleil
Passie | mango |

vanille | tonka

Botercaramel
Caramel | krokant

Caramel banane
Gekarameliseerde banaan

Gezouten caramel
Caramel | grof zeezout

Yuzu
Japanse citrusganache

Advocaat
Advocaat

Italia
Hazelnoot | abrikoos |

saffraan

Fleur de sel
Gezouten ganache

24



Soep

26

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.

25

Benieuwd naar wat onze bakkers 
's nachts zoal kneden? Vraag dan 

zeker naar onze broodfolder waarin 
alle 56 broodsoorten mooi 

op een rijtje staan.



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.

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.

27

Pistolets

Plaat  -  Tijger  -  Keizer  -  Boter  -  9-granen  -  Grof  -  Vloer  -  Maanzaad  - Sesamzaad  
Lange broodjes  -  Mout  -  Spelt  -  Nieuw: peper & zout

Assortiment mini-pistolets

28



Warme hapjes

kaashapje | spekhapje | 
pizza | quiche | garnaalhapje | 

worstenbroodje | croque

Onze chefs van ManusBis bereiden dagelijks een heerlijk assortiment 
van huisbereide quiches voor u. 

 
Aangezien ze louter met seizoensgebonden groenten werken, varieert 

het aanbod tijdens de zomer- en wintermaanden.

Quiche lorraine 
prei | spek 
 
Quiche geitenkaas   
geitenkaas | spinazie | 
honing | pijnboompitjes 
 

Quiches

Quiche Manus   
wortel | bloemkool | gekruid gehakt 

Quiche veggie   
zongedroogde tomaten | broccoli |  
paprika | aubergine | verse pesto

Quiche zalm/witloof
gerookte zalm

29 30



Thuis genieten van al het lekkers dat 
ManusBis te bieden heeft? Dat kan! 

Onze chef-koks bereiden wekelijks een 
heerlijk meeneemgerecht om thuis op 
te warmen. Een versbereide maaltijd 
in een handomdraai op tafel toveren, 

was nog nooit zo gemakkelijk.

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 | donut smartie.

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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Tip: 
 
Vraag tijdig naar onze 
menukaart, zodat u weet 
wanneer uw favoriete 
gerecht op het menu staat.

Takeaway
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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

BAKKERIJ PATISSERIE CHOCOLATERIE GLACERIE

BAKKERIJ PATISSERIE CHOCOLATERIE GLACERIE

 
www.patisseriemanus.be - info@patisseriemanus.be


