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Glutenvrij

Belangrijke info
De gezelligste tijd van het jaar staat weer voor de deur. Met een rijkelijk versierde
kerstboom en een tafel die alvast feestelijk is gedekt, mist er enkel nog een open-top kerstdessert om het plaatje helemaal compleet te maken. Gelukkig kan
het Manus-team u daar een handje bij helpen. De komende feestdagen toveren
wij graag om tot een onvergetelijke periode met heel wat lekkers.
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om tijdig uw bestelling
voor de feestdagen door te geven.
Tijdens de feestdagen zijn wij doorlopend open vanaf 14/12 t.e.m. 02/01.
Maandag 20/12, 27/12 en 10/01 zijn wij uitzonderlijk geopend.

Bestellingen voor vrijdag 24/12 dient u ten laatste door te geven
op donderdag 23/12 voor 12u.
Bestellingen voor zaterdag 25/12 dient u ten laatste door te geven
op vrijdag 24/12 voor 16u.
Bestellingen voor vrijdag 31/12 dient u ten laatste door te geven
op donderdag 30/12 voor 12u.

Driekoningen

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

Verloren Maandag

Lactosevrij

Suikervrij

Manus-tip: Noteer thuis alvast op een briefje wat u wenst te bestellen, dit verkort
de wachttijden in de winkel.

Kerstbûchen

Javanais

Amandelbiscuit |
mokka crème au beurre

1 / 5 pers.

Mini-bûche
1 pers.

Barista

Koffie | dulcey 32%
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1 / 5 pers.

Forêt noire

Chocolademousse 61% |
slagroom | chocoladebiscuit

1 / 5 pers.

Slagroom

Biscuit | slagroom | rode vruchten

1 / 5 pers.
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Kersttaart

Kerstgebak

Geniet van een warme en
vooral lekkere kerst!

Kerstbal

Passievrucht | framboos

1 pers.

Kerstbal taart

Roos | framboos | vanille
4 pers.

Rendier
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Pure chocolade | slagroom

1 pers.

4

Glacerie

Mokka | caramel
5 pers.

Vanille | framboos
5 pers.

Aarbei

Mokka

0,4 L | 0,9 L

0,4 L | 0,9 L

Chocolade

Vanille

Chocolade |
stracciatella
5 pers.

Aardbei | cassis
5 pers.
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0,4 L | 0,9 L

0,4 L | 0,9 L
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Kerstgeschenken

Pralines op maat (vanaf 20 stuks)
Vraag ernaar in één van onze winkels
of informeer via info@patisseriemanus.be.

Chocolade kerstbal

Kerstboom melk
Amandelrocher
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Sneeuwman
Chocolade

Kerstboom puur

Gevuld met truffels

pinda-caramel | pistache | pecan

Hazelnootrocher
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Barista

Framboos

Aardbei

Biscuitje marsepein
Biscuit | slagroom |
rode vruchten

Individuele gebakjes

Chocomousse

Pure chocolade 61% | melkchocolade 39% |
caramel

*Enkel op bestelling

Fruit

Forêt noire

Javanais

Crème brûlée
Vanillecrème

Caramelo

Dulceyganache |
caramel-chocolademousse

Passie-framboos

Meringue

Meringue | slagroom |
pure chocolade 61%

Rose

Roos | framboos | vanille

Citron

Martinique

Gâteau fromage

Espino
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Duindoornbes | hazelnootpraliné |
chocoladecrèmeux

Tropézienne

Brioche | praliné | brésilienne |
crème tropézienne
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Forêt noire

Passie framboos

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

1 / 4 / 6 / 8 pers.

Pure chocolade 61% | slagroom

Javanais
Mokka

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

Manus-winactie!
Win een Mas Tu Vu-juweel t.w.v. maar liefst €1 800!
Zie pagina 29.

Rijsttaart
1 / 4 pers.

Passievrucht | framboos

Mont blanc

Platte kaas | rode vruchten

4 / 6 / 8 pers.

Martinique

Pure chocolade 61% | melkchocolade 39%

1 / 4 / 6 pers.
Vanaf 8 pers. in een vierhoek.
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Nieuw
Onze fruittaarten met
bladerdeeg werden overgoten
met een ‘Manussausje’. Wij zijn
alvast fan van hun nieuwe,
eigentijdse look!

Citron

1 / 4 pers.

Zanddeeg framboos
1 / 4 / 6 / 8 pers.

Tropézienne
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Brioche | praliné | brésilienne |
crème tropézienne

1 / 4 pers.

Croûte fruit / aardbei
1 / 4 / 6 / 8 pers.

Caramelo

Dulceyganache |
caramel-chocolademousse

1 / 4 pers.

Espino

Duindoornbes | hazelnootpraliné |
chocoladecrèmeux

1 / 4 pers.

13

14

Mini-gebakjes

Flan banane
4 / 6 pers.

Flan brésilienne
4 / 6 pers.

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

Suiker-/lactosevrij
Gâteau fromage
1 / 4 pers.

Peer frangipane

Xocolino

4 / 6 / 8 pers.

*Enkel op bestelling

tiramisu

Victoria

Biscuit (kan ook met chocoladerand)
15

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

Castor

Krieken | crumble1

4 pers.
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Pralines
Manus

Shanghai

Arabica

Ginger love

Tea time

Rode vruchten | koffie |

Lychee | citroengras |
szechuanpeper

Koffie

Sinaas | jasmijn |
gember

Indische zwarte thee

dulcey | pecan praliné

Een bevestigend schouderklopje of een krachtige handschudding, in coronatijden is
deze manier om iemand te bedanken niet meer vanzelfsprekend. Gelukkig hebben
wij hiervoor een unieke oplossing gevonden. Wat dacht u ervan om uw werknemers
extra in de watten te leggen met één van onze stijlvol verpakte ballotins, gevuld met
pralines in uw favoriete smaak en met uw bedrijfslogo?
Bij Manus staan ‘topkwaliteit’ en ‘huisbereid’ centraal. Onze pralines zijn daarom
creaties die in eigen atelier en volgens authentieke recepten worden bereid. Al
jarenlang kiezen we er bewust voor om enkel VALRHONA-chocolade te verwerken, een
gerenommeerd chocolademerk dat vooral in sterrenrestaurants, gastronomische
netwerken en door de meest innovatieve chocolatiers verwerkt wordt.

Speculoos

Fuji sunrise

Huisgemaakte
speculoos

Sesam | mandarijn |
yuzu

Tonka

Tahiti

Tonkabonen

Vanille uit Tahiti

Italia

Mascarpone

Aceto

Eclat d’or

Pate d’amande

Marsepein | sinaas |
balsamico

Krokante praliné

Marsepein

Dark rose

Yuzu

Advocaat

Pistache | olijfolie |
fleur de sel

Japanse
citrusganache

Advocaat

Blue sensation Red sensation

Hazelnoot | abrikoos |
saffraan

Mascarpone | amaretto

Jazz

Dulcey

Sweet soleil

Grand cru
chocoladeganache

Ganache van
blonde chocolade

Passie | mango |
vanille | tonka

Blauwe bes

Fleur de sel

Framboos | zwarte
peper

Gezouten ganache

Botercaramel Caramel banane
Caramel | krokant

Gekarameliseerde banaan

Pralines op maat (vanaf 20 stuks)
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Peanut

Valencia

Praliné van pinda’s

Amandelpraliné

Piemonte Gezouten caramel
Hazelnootpraliné

Caramel | grof zeezout

Vraag ernaar in één van onze winkels
of informeer via info@patisseriemanus.be.
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Nieuwjaar

Het Manus-team wenst u een
mooi en gezond 2022!

Kerst- en nieuwjaarsdonuts

Nieuwjaarstaart

Champagne | aardbei | vanille
4 pers.

*Verkrijgbaar vanaf dinsdag 28 december.
19

Het hele Manus-team wenst u een zeer mooi en gezond 2021!
20

Glacerie

Nieuwjaarsbroden

Glacerie

NIEUWJAARSBROOD 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.

NIEUWJAARSBROOD MET 40 MINI-KOFFIEKOEKEN
Onze nieuwjaarsbroden zijn ook verkrijgbaar in de vorm van
een hart, schildpad, beer of krokodil.

Nieuwjaarsontbijt

(voor 1 of 2 pers.)

Naar goede gewoonte zetten we het nieuwe jaar feestelijk in met een
glaasje champagne. Ook tijdens het nieuwjaarsontbijt mogen bubbels
niet ontbreken. En omdat bubbels éxtra goed smaken op een volle maag,
voorzien we een ontbijtmand vol lekkers voor u. Mini-pistolets, minikoffiekoekjes, verse charcuterie, gerookte zalm, pralines, mini-taartjes
en meer: You name it, het Manus-nieuwjaarsontbijt omvat het allemaal.
En Manus zou Manus niet zijn als we er geen leuk extraatje aan zouden
toevoegen. Benieuwd? Bestel dan zeker tijdig uw nieuwjaarsontbijt!
Ook van onze andere ontbijtformules (Basis-Speciaal-Junior) kan u blijven
genieten tijdens de feestdagen. Tijdig bestellen is de boodschap!

Ontbijten kunnen afgehaald of geleverd (mits toeslag) worden aan huis.
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 | gerookte zalm | flesje champagne | 4 mini-taartjes | assortiment van pralines.
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Kerstbrood
Bij een lekker ontbijt hoort een heerlijke, kraakverse pistolet, nietwaar? En
bij Manus vinden we dat die pistolet tijdens de feestdagen niet alleen
feestelijk moet smaken, maar ook feestelijk moet ogen.
Onze bakkers hebben daarom hun creativiteit de vrije loop laten gaan
en deze héérlijke kerstbroden voor u gecreëerd. Kraakverse ingrediënten
die rechtstreeks uit de oven komen: Dat is gegarandeerd zalig lekker
genieten met uw bubbel tijdens de kerstbrunch.

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.*
Mag het tijdens de feestdagen ook voor u ietsje meer zijn? Probeer dan zeker
eens onze kreeftenbisque, met veel liefde bereid in eigen huis door onze chefs
van ManusBis.

Kerstboom
11 mini-pistolets
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*De huisbereide soepen zijn
verkrijgbaar per 750 ml.
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NIEUW: klein en fijn, maar een ware
smaakexplosie. Laat u verrassen
door ons paletje met mini-gebakjes.
Negen verschillende creaties die
voor de figuurlijke kers op de taart
van uw feesttafel zorgen.

Takeaway ManusBis
Thuis genieten van al het lekkers dat ManusBis te bieden heeft? Dat kan ook
tijdens de eindejaarsperiode! Aangezien iedereen het wel eens verdient om de
voetjes onder tafel te schuiven, hebben onze chef-koks een feestelijk vis- en
vleesgerecht voor u bereid.
*Keuze heeft u uit:
Ragout van everzwijn met patatjes
Vispannetje met huisgemaakte puree
Een feestelijke én versbereide maaltijd in een handomdraai op tafel toveren,
was nog nooit zo gemakkelijk.
*Gelieve de gerechten één week op voorhand te bestellen.

Opgelet: Van 20 december t.e.m. 2 januari is ManusBis
enkel open voor ontbijt.
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Quiches
Warme hapjes

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.
Om u nog meer culinair in de watten te leggen, bereiden onze chefs
elke week een héérlijk takeaway gerechtje voor u, te verkrijgen in één
van onze winkels. Benieuwd wat de pot schaft? Houd dan zeker onze
socialemediakanalen in het oog.

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

Quiche lorraine
prei | spek

Quiche asperge/garnaal
Tijdens het aspergeseizoen.

Quiche geitenkaas

spinazie | pijnboompitjes
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Quiche Manus

wortel | bloemkool | gekruid gehakt

Quiche veggie

zongedroogde tomaten | broccoli |
paprika | aubergine | verse pesto

Quiche zalm/witloof
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Driekoningen

(06/01)

*Verkrijgbaar vanaf 02/01 t.e.m. 09/01.

Tradities zijn er om in ere te houden. Terwijl de kinderen al huppelend van deur
tot deur het vrolijke liedje gaan zingen, wacht er hen thuis
een héérlijk stukje driekoningentaart.
De traditie wil dat we op de 12e dag na Kerstmis een taart aansnijden in evenveel
stukken als dat er mensen rond de tafel zitten. Bent u de gelukkige die het
porseleinen beeldje in uw stuk vindt? Dan krijgt u de Manus-kroon en wordt u
prompt koning of koningin voor één dag!

Manus-winactie: Alsof de boon en de kroon nog niet genoeg zijn, doen we er graag
nog een extra verrassing bovenop. En wat voor eentje: Koop een driekoningentaart
en win een Mas Tu Vu-juweel t.w.v. maar liefst €1 800!
Wilt u ook kans maken op dit prachtig juweel? Trakteer uzelf dan op een héérlijke
driekoningentaart en wie weet bevat uw taart wel een sticker met de blijde
boodschap. Elke dag kronen we zo één winnaar. Op het einde van de week loten we
hieruit één hoofdwinnaar, die naar huis mag gaan met
een unieke Mas Tu Vu-creatie! Waagt u uw kans?

Driekoningentaart
Bladerdeeg | frangipane
4 pers.

Driekoningentaart appelnieuw
Bladerdeeg | frangipane | appel
4 pers.
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Verloren Maandag

(10/01)

Ons assortiment
- Worstenbrood bladerdeeg
- Worstenbrood gistdeeg – enkel of dubbel
- Worstenbrood gistdeeg met witloof
- Appelbol bladerdeeg
- Appelbol gistdeeg
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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

BAKKERIJ

DEGUSTATIE

PATISSERIE

Manus_bis

CHOCOLATERIE

Dorpstraat 78, 2950 Kapellen, tel: 03 665 46 16

GLACERIE

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

*Tijdens de feestdagen zijn wij doorlopend open vanaf 14/12 t.e.m. 02/01.
Maandag 20/12, 27/12 en 10/01 zijn wij uitzonderlijk geopend.

www.patisseriemanus.be - www.manusbis.be - info@patisseriemanus.be

