
BESTELLIJST FEESTDAGEN 2020
IJSDESSERTS & GEBAK

ook te bestellen op chocolaterie.nl/shop

LUXE IJSTAART (ROND) ALLERGENEN PERS. PRIJS STUKS

milde pure chocolade-ijs (Alpaco) en fris frambozenijs 4 14,75€   

laagje krokant, laagjes cake, met meringueschuim afgespoten 8 24,95€   

BUCHE (BOOMSTAM) ALLERGENEN PERS. PRIJS STUKS

melkchocolade-ijs 2 5,95€     

caramel, cake, zeezoutcrisp en Delfts Bruin melkchocolade 8 20,95€   

Delftenaarijs 2 5,95€     

witte chocolade, cake, amandelpraline en hazelnoten 8 20,95€   

cheesecake-ijs 2 5,95€     

bosvruchten, witte chocolade en kandijkoek 8 20,95€   

BOLTAART ALLERGENEN PERS. PRIJS STUKS

cherryijs, amarenakers, crunch van versgebakken koekjes, in

vers gebakken kapsel verpakt en afgewerkt met Italiaans schuim

* thuis in de oven (220 °C, ± 10 min.) afbakken tot het schuim

licht gebruind en krokant is.

KERSTBAL ALLERGENEN PERS. PRIJS STUKS

kerstbal van pure chocolade

gevuld met chocoladesorbet en mangosorbet 

kerstbal van witte chocolade

gevuld met witte chocolade-ijs, gezouten caramel en pinda's

IJS (BEKER VAN 0,5 LITER)

SMAAK ALLERGENEN PRIJS STUKS

Delftenaar € 9,00

Alpaco € 9,00

Extra Dark € 9,00

Witte Chocolade € 9,00

Vanille € 9,00

Cherry € 9,00

Pistache € 9,00

Hazelnoot € 9,00

Yoghurt Speciaal € 9,00

Aardbei (sorbet) € 9,00

Mango (sorbet) € 9,00

3,95€     

Cheesecake

4

8

Witte chocolade 

Caramel
1

Chocolade Mango 1

Chocolade Framboos

Chocolade Caramel

Delftenaar

13,95€   

23,95€   

aaanotenvrij               glutenvrij               lactosevrij              vegan

Op onze site bestelbaar en in onze winkels verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

U kunt uw bestelformulier t/m 19 december 2020 in de winkel afgeven. 

Omelette Sibérienne

3,95€     



GEBAK (per stuk/punt)* PRIJS STUKS

brownie 1,75€     

hazelnoot schuim 2,95€     

appeltaart 3,50€     

carrotcake 3,50€     

framboos mascarpone 3,50€     

framboos meringue 3,50€     

red velvet 3,50€     

Sachertorte 3,50€     

TARTELETTES* SMAKEN PRIJS STUKS

witte chocolade pistache / rood fruit crumble / advocaat speculaas

koffie dulcey / pecan gezouten caramel / pure chocolade framboos

* Gebak en tartelettes worden vers door ons bereid en daarna, voor uw gemak, direct diepgevroren. ± 2 uur van te voren laten ontdooien.

NAAM

ADRES

TELEFOONNUMMER 06-

OPHAALLOCATIE (graag aanvinken) BEZORGEN**

        Gasthuislaan 54, Delft         laten bezorgen

        Voorstraat 10, Delft

        Markt 23, Nootdorp

U kunt uw bestelling ophalen op één van onderstaande data (graag aanvinken)

        maandag 21 december 2019 (10.00 - 18.00 uur)         woensdag 23 december 2019 (10.00 - 18.00 uur)

        dinsdag 22 december 2019 (10.00 - 18.00 uur)         donderdag 24 december 2019 (10.00 - 15.00 uur)

          Chocolade Caramel ijsbuche        Omelette Sibérienne                        Delftenaar ijsbuche                                Kerstbal

DATUM BESTELLING BEHANDELD DOOR AAAAAAIBETAALD TOTAALBEDRAG

     -           - 2020                JA         NEE

Bij het doen van een bestelling dient u direct af te rekenen.

8,95€     

hazelnoot schuimgebak met luchtige mokkavulling en heerlijke roomkaramel

pure chocolade brownie met frambozen en stukjes witte en pure chocolade

tartelette met frambozensaus, witte chocolade-mascorponeganache en pistachenoten

smeuïge worteltaart met noten en rozijnen

vers roomboterdeeg rijk gevuld met plakjes appel, rozijnen en kaneel

luxe koekbodem met frambozencremeux, -bavaroise en geflambeerd meringueschuim

AANTAL

Het team van De Lelie wenst u gezellige en smaakvolle feestdagen!
.

€

zachte smeuïge red velvettaart met een frisse roomkaascrème

chocoladecake met chocoladevulling, frambozenjam, overgoten met pure chocoladeganache

assorti van 6 stuks

** De kosten voor bezorging zijn € 8,95. Bestellingen boven € 35,- bezorgen 

we gratis in Delft, Den Hoorn, Delfgauw, Ypenburg, RijswijkBuiten, Pijnacker 

en Nootdorp.

UW GEGEVENS

assorti petit ø 4 cm


