Linnick Oud en Nieuw bestellijst 2018

Volledige naam :

Telefoonnr. :

Datum :
Dag :

aantal tasjes:

Tijd :

door linnick later
invullen

Desserttaartjes
Trois chocolat bombe

Personen
Prijs
Aantal :
8 pers.
€ 26,95

Mousse pure chocolade, mousse melkchocolade tonkaboon, mousse
dulcey chocolade, jaconde biscuit, koekbodem

Peer yuzu chocolade

8 pers.

€ 26,95

4 - 6 pers.

€ 14,95

4 - 6 pers.

€ 14,95

6 - 7 pers.

€ 16,95

4 - 6 pers.

€ 15,50

6 - 7 pers.

€ 21,95

6 - 7 pers.

€ 21,95

Sunshine reggae

6 - 7 pers.

€ 25,50

Cheesecake pumpkin spice

6 - 7 pers.

€ 25,50

10 pers

€ 29,95

per 6 st.

€ 15,95

6-7 pers.

€

Perenmousse, cremeux yuzu, cremeux chocolade, zacht chocolade
amandelbiscuit, crumble bodem walnoten

Cheesecake
Romige zacht gebakken cheesecake, abrikozen passievrucht
bergamotconfiture, sticky koekkruimelbodem,

Tarte aux Pommes
Citroencaramel, rozijnen, krenten, Kanzi appels, amandelroom,
amandelkruimels, Harder Wenerkoek

Trois noix

Hazelnootschuim, zachte crème van walnoten, geroosterde
gesuikerde amandelen, chocolademarsepein

Tarte aux Citrus
Citroen kalamansi vervenne cremeux, meringue met yuzu, kleine
dopjes jam van abrikoos passie en bergamot, pate sucre bodem,

Tarte aux fruits

Shortbread bodem met pistache amandelspijs, frambozenjam, luchtige
vanille mascarpone creme, vers fruit

Tarte Chocolat Noisette
Zalvige Valrhona melkchocolade ganache, hazelnoot crispy met
feuilletine, Valrhona melkchocoladekrullen, honing hazelnootcaramel,
pate sucre bodem
Mousse van vanille en kokos, gelei van tropische vruchten,
passievrucht cremeux, kokos dacquise, krokante koekbodem, crumble
van kokos koekjes
Mousse cheescake met limoen, pompoen cremeux met chai kruiden,
zacht chocolade biscuit, crumble van koekjes

Macaron ijsstaart Foret - noire
Macaron met Chocolade parfait, kersen. Kersen caramel met kruiden
en stukjes brownies

Luxe mignardises Oud en Nieuw
New years cake
Engelse cake met vruchten, noten, dadels, geconfijte vruchten, brandy afbeelding niet
beschikbaar

17,95

Oud en Nieuw
Prijs
Oliebollen

Per stuk

€

1,10

Per 10 stuks

€

10,00

Appelbeignets

Per stuk

€

2,50

Appelbeignets

Per 6 stuks

€

13,50

Champagne mini oliebol

Per stuk

€

0,95

Sneeuwbal abrikozen jam met slagroom

Per stuk

€

2,95

Sneeuwbal frambozenjam creme suis

Per stuk

€

2,95

Aantal

met krenten

Oliebollen
met krenten

zonder krenten

Hartige hapjes
Prijs
Gesorteerd kaasstengels +- 180 gr.

€

7,95

Gesorteerde kaaskoekjes +- 180 gr.

€

7,95

Gesorteerde kaasvlinders +- 200 gr.

€

8,15

Saucijnhapjes

€

9,50

Aantal

Bevroren - per 12 verpakt

Mini oude kaas croquetten

7 st.

€

9,95

Mini garnaal croquetten

7 st.

€

12,50

Mini kalf croquetten

7 st.

€

9,95

Bestellingen kunnen worden geplaatst tot en met zaterdag 29 december 2018!
Ophaaldag

Maandag 31 december 8.30 t/m 17.00

Gesloten

Van maandag 1 t/m donderdag 3 januari 2019

Amstelveenseweg 75 020 - 233 58 24 www.linnick.nl/info@linnick.nl

