


Afhaalmomenten van uw bestelling

Vrijdag 24/12:   6u30-17u
    Bestellingen afhalen vanaf 11u  

Zaterdag 25/12:   7u30-11u30 
    Enkel bestellingen afhalen    
  
Vrijdag 31/12:    6u30-17u
    Bestellingen afhalen vanaf 11u  
 
Zaterdag 01/01:   7u30-11u30
    Enkel bestellingen afhalen   

Gedurende de feestperiode werken we alle andere 
dagen volgens de normale openingsuren.

Beste klant, 
 
door de vlotte werking vorig jaar, werken wij dit jaar 
op 25/12 en 01/01 terug enkel op bestelling. Gelieve uw 
bestelling tijdig door te geven…. 

Uw bestelling is pas definitief als de betaling is afge-
rond, dit om de afhaalmomenten op een zo’n rustig 
mogelijke manier te laten verlopen. 

Ons ganse team wenst u alvast een prettig eindejaar 
toe met veel liefde en gezelligheid.

Team Bachten de Kupe Veurne

Kris & Charlotte



Mini gebak
€ 0.90 / stuk

Eclair: chocolade 
Soesje: slagroom, banketbakkersroom, crème 

au beurre

€ 1.10 / stuk

Meringue
Miserable
Zwaantje

Fruittaartje
Chocomousse 

Progrès 

€ 1.20 / stuk 

Javanais
Bavarois: passievrucht, framboos

Aardbeientaartje

“You are the apple pie of my eye”



Buches 1-persoonsgebak 
Slagroom € 3.00 pp 

Natuur, mokka  

Crème au beurre € 3.00 pp 

Vanille, mokka, praliné, chocolade,
cointreau, advocaat, grand marnier 

Bavarois € 3.30 pp  
 

Vanille-framboos, caramel-banaan, witte chocolade



Driekoningentaart
 

Verkrijgbaar vanaf 02/01 tem 09/01

Appelmoes € 2.25 pp
Frangipanne € 2.50 pp

“Bake the world 
        a better place”

Een driekoningentaart is een 
taart die gebakken wordt 
naar aanleiding van het drie-
koningenfeest. 

In de taart met appelmoes of 
frangipanne wordt een voor-
werp verstopt en de persoon 
die het terugvindt in zijn stuk 
taart is die dag “koning” en 
mag een kroon dragen.



Lekkers voor bij... 
Bokkepootjes  

Truffels 

Petit fours 
Slagroom natuur, slagroom mokka,  

crème au beurre (mix van 5 soorten)
 

Pralines

“Forget love, i’d rather fall 
in chocolate!” 



Buches 
Verkrijgbaar in 4 of 6 personen 

Slagroom € 3.00 pp
 Natuur, mokka, meringue, rode vruchten 

Chocolademousse overgoten € 3.00 pp

Bavarois € 3.30 pp
 Vanille-framboos, caramel-banaan, witte chocolade

 Crème au beurre € 3.00 pp
Vanille, mokka, praliné, chocolade



Mini pistolets zacht
€ 0.35 / STUK

Wit, bruin, maanzaad, sesamzaad, meergranenzaad

€ 0.40 / STUK

Bruin met rozijnen of noten

“Happiness is the smell of 
freshly baked bread” 



Ijsbuches 
 

Min 4 dagen op voorhand bestellen, 
verkrijgbaar in 4 of 6 personen

Vanille € 4.00 pp

Vanille-mokka € 4.00 pp

Vanille-chocolade € 4.00 pp 

Chocolade-bosvruchten € 4.00 pp



Ontbijtmanden
Als het dat beetje meer mag zijn, ideaal om iemand mee te 

verrassen, ook leuk om aan jezelf te schenken! 
Minimum 3 dagen op voorhand te bestellen.

Voor een volwassene € 17.50 pp 

2 pistolets, 2 koffiekoeken, choco, confituur, chocolade, 
fruitsap,

chocomelk, hesp, kaas, gekookt eitje, fruit, yoghurt

Volwassene deluxe € 25.00 pp 

+ een overheerlijke Cava

Voor een kind € 12.50 pp 

1 sandwich, 1 donut, choco, kinderei, brikje chocomelk, 
fruitsap, kaas, fruit, petit gervais

“A good breakfast 
is a motivation for 

the day”



Bestellen kan via 

Telefonisch: 058/ 31 33 21
Webshop: www.bachtendekupe.htonline.be 

Contactgegevens
 

Telefoon : 058/31 33 21
Adres Brugsesteenweg 52, Veurne

Webshop: www.bachtendekupe.htonline.be
Facebook: www.facebook.com/bakkerijbachtendekupe




