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WWW.AUFLANBRETON.BE
Bestel onze dessertglaasjes en andere producten makkelijk online!
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Vanity € 6,55
Frambozencroutje, 
soes caramel, 
macaron citroen, 
brownie chocolade

DESSERTGLAS GROOT

€ 2,10 / stuk

DESSERTGLAASJES 
GROOT ASSORTIMENT BESCHIKBAAR HET HELE JAAR DOOR



WWW.AUFLANBRETON.BE
Bestel onze mini-gebakjes en andere producten makkelijk online!

€ 1,95 / stuk

Mini croute framboos Mini mathilde Mini rijsttaartje

Mini javanais Mini frangipannetje Mini croute aardbei

Ontdek ze allemaal op onze webshop.

MINI-GEBAKJES 
GROOT ASSORTIMENT BESCHIKBAAR HET HELE JAAR DOOR



KERSTBRODEN
Beschikbaar van 10/12/2022 tem 08/01/2023. 
Kerstkindje Natuur 250 gr. gebakken € 3,20
Kerstkindje Rozijn 250 gr. gebakken € 3,30
Kerstkindje Suiker 250 gr. gebakken € 3,30
Kerstkindje Chocolade 250 gr. gebakken € 3,30
Kerstkindje Suiker/Rozijn 250 gr. gebakken € 3,60
Pannetone: met geconfijte sinaasappel € 14,25
Weihnachstollen: met hazelnoten, rozijnen, € 17,55
geconfijte sinaasappel, amandelspijs

DRIEKONINGEN
Beschikbaar van 03/01/2023 tem 10/01/2023.
24 cm, 4 à 6 personen: € 21,00 Inclusief kroon

Galette
Bladerdeeg, frangipanne, dun laagje appelcompote, 
porceleinen afbeelding

Assortiment 16 stuks, € 29,70 

Pizza ham/kaas, 
worstenbroodje met vers 
runds/varkensgehakt, 
mosterd van Wostyn, 
choux béchamel gerookte 
zalm, choux béchamel 
grijze garnalen, videe 
béchamel natuur, quiche 
lorraine, quiche broccoli 
feta tomaat, quiche zalm en 
prei, gedroogde pruimen 
gemarineerd in de rode wijn 
met krokant laagje spek

WARME HAPJES

WWW.AUFLANBRETON.BE
Bestel onze kerstbroden, dessertjes en andere producten makkelijk online!

SPECIAAL BROOD KERST
Precuit Baguette € 2,30
Voorgebakken brood, gedeeltelijk gebakken
Brioche 300 gr.  € 8,90
Buisbroodje  € 4,95
Notenbrood  € 5,10
Kernebrot  € 5,00

VERLOREN MAANDAG
Beschikbaar op 08/01 en 09/01/2023 
Appelbol  € 3,50
Worstenbrood  € 2,90



FEESTGEBAK
Beschikbaar van 10/12/2022 tem 08/01/2023.
1 persoon: € 5,50
14 cm, 3 à 4 personen: € 19,25
28 cm, 6 à 8 personen: € 38,50

Zwarte woud 
0%
alcohol

incl. 1/8 l. coulis mango-passievruchten

Chocolade biscuit, luchtige 
chocolademousse, slagroom, 
donkere chocoladeganache.

Christmas 
0%
alcohol

incl. 1/8 l. coulis mango-passievruchten
Niet verkrijgbaar in individuele portie.

Chocoladebiscuit, bittere 
chocolademousse, cremeux 
framboos-chocolade, confis 
framboos, witte vanille glaçage.

Victoria  
0%
alcohol

incl. 1/8 l. coulis rode vruchten

Luchtige biscuit volgens ambachtelijk 
recept van de grootmoeder van 
Petra. Gedrenkt in rode vruchtensaus, 
slagroom en veel vers fruit.

Boterroom koffie 
0%
alcohol

incl. 1/8 l. coulis chocolade

Luchtige biscuit volgens 
ambachtelijk recept van 
de grootmoeder van Petra. 
Gedrenkt in verse koffiesaus 
gemaakt op basis van onze 
huisgebrande koffie Breton Noir. 
Boterroomcrème op smaak 
gebracht met koffie.

Tanariva 
0%
alcohol

incl. 1/8 l. coulis mango-passievruchten
Niet verkrijgbaar in individuele portie.

Amandelbiscuit, melkchocolade-
mousse (origine Tanariva), 
cremeux mango, confis abricot-
passie, melkchocoladeganache, 
krokante feuilletinebodem.

Beschikbaar van 10/12/2022 tem 08/01/2023.
4 à 6 personen: € 38,50

incl. 1/8 l. coulis rode vruchten

Amandelroomijs, merengue, rode vruchtensorbet.

incl. 1/8 l. coulis chocolade

Stracciatella roomijs, chocoladeroomijs, merengue

Boterroom vanille
incl. 1/8 l. coulis chocolade

Luchtige biscuit Duchesse volgens 
ambachtelijk recept van de 
grootmoeder van Petra. Gedrenkt 
in verse suikersiroop op smaak 
gebracht met kirsch en rhum. 
Boterroomcrème op smaak gebracht 
met verse vanillestokken van Thahiti. 
Opgelet: de stronk bevat alcohol!

WWW.AUFLANBRETON.BE
Bestel onze kerststronken, ijsstronken en alle andere producten ook makkelijk online!

IJSSTAART VACHERIN



Afwijkende openingsuren eindejaar

Zaterdag 24/12 en 31/12: 
Zondag 25/12 en 01/01: 
Kijk op de website voor openingsuren per winkel.

Alle winkels zijn op 24/12 en 31/12 open tot 16u.
Afhalen van bestellingen: 
Tussen 10u en 15u.

Alle winkels zijn op 25/12 en 01/01 open tot 13u.
Afhalen van bestellingen: 
Tussen 10u en 12u.

Wij adviseren om te bestellen. 
Er zal slechts een beperkt assortiment 

gemaakt worden voor de winkels.

Online bestellen is makkelijk én veilig
Zowel voor de online webshop als voor de app:
Je hebt een account nodig om bestellingen te kunnen plaatsen, 
zodat je een bevestiging via e-mail kan ontvangen en je naam op 
je bestelling verschijnt in de winkel. Stappenplan 
> Maak een account aan door je e-mailadres, naam, voornaam en 

telefoonnummer in te vullen*
> Kies een wachtwoord

> Kies je product en geef het aantal in.  
Klik op ‘bestellen’. Kies indien gewenst nog bijkomende producten.

> Elk gekozen product komt in je winkelwagentje.
> Alles besteld wat je nodig hebt? Klik op ‘doorgaan’.
> NIEUW: Op het einde van je bestelling kies je je afhaalpunt.

Bevestigen

> Kies je afhaalmethode: Afhalen in de winkel of bestelling laten 
leveren.

> NIEUW: Kies je afhaalpunt (winkel), -datum en -uur.
> Vink aan of je een factuur wenst. Klik op ‘Doorgaan’.

Afhalen of leveren

> Kies je betaalmethode: Bancontact, Visa of Mastercard, IDEAL.
> We tonen nog even het afhaalpunt, afhaalmoment en je bestelling.
> Alles correct? Betaal.
> Vergeet nadien niet uit te loggen.
> Je bestelling staat klaar op het tijdstip en in de winkel van je keuze.

Betalen

Maak van elke dag een Au Flan Breton-dag

WWW.AUFLANBRETON.BE
Volg ons op:     @auflanbreton


