
Alle bestellingen dienen in de winkel te gebeuren en worden het liefst vooraf betaald. 
Dit maakt het mogelijk de afhalingen vlotter te laten verlopen.

Gelieve bestellingen voor Kerst te plaatsen voor dinsdag 22 december en bestellingen 
voor Nieuwjaar voor dinsdag 29 december. Aanvullingen van uw bestelling zijn steeds 
mogelijk ter plaatse.

Openingsuren tijdens de feestdagen
 – donderdag 24 en 31 dec: 6u30 - 16u
 – vrijdag 25 dec: 8u - 14u (enkel afhalen van bestellingen)
 – vrijdag 1 jan: 8u30 - 14u (enkel afhalen van bestellingen)

OPGELET
 – Op 25 december en 1 januari werken we enkel op bestelling.
 – Taartbestellingen zijn af te halen vanaf 10u.
 – Gelieve bestellingen tijdig door te geven en op te halen.
 – Vergeet uw bestellijst of bestelnummer niet bij het ophalen van uw bestelling.
 – Betalen met Bancontact is mogelijk.

Feestfolder 2015-2016
Laat u verleiden door onze feestelijke lekkernijen...
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BIJ HET APERITIEF

 Ô maantjes     € 0,75/st.
 Ô kaasstengels          € 1,00/st.

  

BIJ DE SOEP OF HET VOORGERECHT

* Om de krokantheid van de broodjes optimaal te behouden, gelieve ze droog te bewaren.

 Ô kerstkoeken (natuur, rozijnen of chocolade)      € 2,00/st.
 Ô sandwiches/mini sandwiches        € 0,50/€ 0,35/st.
 Ô pistolets/mini pistolets        € 0,45/€ 0,30/st.
 Ô pistolets met zaadjes/mini pistolets met zaadjes      € 0,50/€ 0,35/st.
 Ô bruine pistolets         € 0,50/st.
 Ô mafjes met of zonder zaadjes        € 0,50/st.
 Ô mafjes met noten of rozijnen        € 0,65/st.
 Ô pistoletkrans (15 mini's)        € 4,50/krans
 Ô mafjeskrans (zacht licht grof)        € 5,25/krans
 Ô wit/bruin stokbrood         € 1,40/€ 1,50
 Ô donkerbruin stokbrood        € 1,60
 Ô ciabatta          € 2,00

BROOD         
* Om organisatorische redenen is ons assortiment brood tijdens de feestdagen

   iets kleiner dan gewoonlijk.          klein/groot

 Ô wit/bruin brood         € 1,50/€ 2,20
 Ô spelt, donker Uitbergs, zonnebrood, volkoren, 

Caromel licht, Caromel donker, ardeens       € 1,55/€ 2,30
 Ô melkbrood/rozijnenbrood        € 2,45/€ 3,00
 Ô notenbrood          € 2,95
 Ô vijgenbrood          € 2,95
 Ô boerenkramiek         € 2,40

NIEUW

 Ô Crunchy          € 2,95
       lichtbruin brood met muesli, gedroogde vruchten en nootjes
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BUCHES

DE KLASSIEKERS

 Ô biscuit met slagroom en fruit                          € 3,10/pp.
vanillebiscuit met slagroom, ananas en framboos, afgewerkt met vers fruit
(overgoten met ganache + € 1)

 Ô biscuit boterroom                    € 3,40/pp.
vanille- of mokkabiscuit met crème au beurre (vanille/mokka)

 Ô Samba                    € 3,40/pp.
duo van chocolademousse en chocoladebiscuit met een krokante bodem

 Ô Forêt Noire                   € 3,40/pp.
chocoladebiscuit met slagroom, chocolademousse en krieken

SPECIALS

 Ô Mister Mango                   € 3,50/pp.
vanillebiscuit met een mousse van mango en een vleugje rum

 Ô Lady Framboise                   € 3,50/pp.
vanillebiscuit met een mousse van framboos en frambozencoulis

NIEUW

 Ô sabayon-champagne                  € 3,50/pp.
mousse van sabayon met een vleugje champagne, afgewerkt
met aardbeitjes

 Ô Pomme Caromel                   € 3,50/pp.
karamel-chocolademousse met half gekonfijte appeltjes,
overgoten met karamelspiegel

SMELTEN VAN GENOT

* Onze ijstaarten zijn afgewerkt met zachte meringue Italienne. Haal ze een half uur voor 

   het opdienen uit de diepvries.

 Ô vanille                    € 3,60/pp.
 Ô vanille-framboos                   € 3,60/pp.
 Ô chocolade                    € 3,60/pp.
 Ô sneeuwman Olaf (vanille + aardbei)                 € 3,60/pp.
 Ô ijsbeertje mokkatine (mokka + vanille)                 € 3,60/pp.
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TAARTEN

DE KLASSIEKERS       

 Ô biscuit met slagroom en fruit             € 2,90/pp.
 Ô Saint-Honoré (max. 6 personen)                  € 3,10/pp. 

een toren van soesjes
 Ô fruittaart met gemengd fruit, aardbei, framboos of banaan   

bladerdeeg of zanddeeg (prijs varieert volgens fruitsoort)
 Ô javanais                             € 3,20/pp.

laagjes amandelbiscuit met mokkaboterroom

ONZE SPECIALITEITEN     

 Ô Pomme Chiboust
bladerdeeg, crème patissière, gepocheerde appels en crème brûlée

 Ô Caromeltaart
chocolademousse, pralinémousse, vanillebiscuit met karamelsaus
en een laagje meringue, afgewerkt met ganache

 Ô Samba (voor meer personen mogelijk)
duo van chocolademousse en chocolade mustbiscuit met een
krokante bodem, afgewerkt met ganache

 Ô Miss Vanilla
 melkchocolade met karamel en vanillecrème

 Ô Mister Baileys
 panna cotta met feuilletine en een vleugje Baileys crème op een 
 bodem van brownie

 Ô limoen-bosaardbei
 mousse van limoen, vanillebiscuit en bosaardbeien

   4 pers./ 6 pers.
€ 12,80/€ 19,20

INDIVIDUEEL GEBAK

 Ô éclair  € 1,80/st.
 Ô javanais  € 3,20/st.
 Ô fruittaart  € 2,95/st.
 Ô biscuit fruit  € 2,95/st.
 Ô merveilleux  € 2,20/st.
 Ô baba au rhum € 3,20/st.

 Ô chocolademousse      € 2,20/st.
 Ô limoen-bosaardbei      € 3,20/st.
 Ô Samba       € 3,20/st. 
 Ô Miss Vanilla       € 3,20/st. 
 Ô Mister Baileys      € 3,20/st.



KLEINE PROEVERTJES
 Ô mini gevulde pralines met mousses    € 1,30/st.
 Ô frambozenmousse      € 1,20/st.
 Ô chocolademousse      € 1,20/st.
 Ô mini javanais       € 1,30/st.
 Ô mini fruittaartjes (gemengd, aardbei of framboos)  € 1,30/st.
 Ô soesje met slagroom (afgewerkt met bloemsuiker)  € 1,00/st.
 Ô soesje met crème patissière (afgewerkt met ganache)  € 1,00/st.
 Ô mini éclair       € 1,20/st.
 Ô mini confituurtaart      € 1,30/st.
 Ô mini bavarois van passievruchten    € 1,30/st.
 Ô mini bavarois van citroen     € 1,30/st.
 Ô mini noissette (pralinémousse en chocolademousse)  € 1,30/st.

PERFECTE AFSLUITERS
 Ô huisgemaakte melocakes     € 1,00/st.
 Ô melocups       € 0,60/st.

       chocolade cup met een fruit- of chocoladelaagje en een zachte mousse
 Ô petit fours met crème au beurre of marsepein   € 0,55/st.
 Ô crème au beurre koekjes (koffiepunt, vanillebollen,

        bokkenpootjes,...)      € 28/kg
 Ô Italiaanse cupcakes afgewerkt met boterroom 
 Ô pralines
 Ô likeurpralines
 Ô truffels (natuur, champagne, advocaat,...)
 Ô confisserie (cuberdons, orangettes,...)
 Ô macarons

CADEAUTIP
Stel je eigen cadeaumand samen of kies uit een uitgebreid assortiment
cadeaupakketten naar ieders budget! Ook interessant als relatiegeschenk.
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Wij wensen u smakelijke eindejaarsfeesten en een heerlijk 2016!

Jan, Carol, Arthur en het volledige Caromel team

* * *

Op 1 januari krijgt elke klant een verrassing!

Openingsuren
Elke dag van 5u30 tot 18u30 doorlopend
Op zondag van 5u30 tot (minimum) 14u
Maandag gesloten

Na de drukte van de feestdagen nemen wij ons jaarlijks verlof. Vanaf maandag 18 januari 
tot en met donderdag 4 februari zijn wij gesloten.


