
de Choco Show is begonnen
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We nemen je mee op 'n ronde langs onze mooiste,
meest onweerstaanbare en verassende chocolade creaties.  
Het begint natuurlijk met topkwaliteit chocolade.  
En dan kan de Choco Show beginnen…

Geïnspireerd op de beroemde  
Sachertorte: luchtige chocolade-
cake met ’n prachtige laag  
chocoladeglazuur erover gegoten. 
Met ’n bolletje vanille-ijs erbij
wordt het ’n heerlijk dessert.
Maar ’s morgens bij de koffie
maak je er ook zeker vrienden mee.

Cirque du Chocolat
welkom in ons

GegotenAls

ÇsachercakeÇ
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Toe aan ’n truffel
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Wat ’n pof
Gepofte rijst omhuld met witte, melk,  
of pure chocolade. Zo licht dat er lekker veel  
in ’n pakje gaan.

luchtige crispies

welverdiend

Knapperige chocolade, 
 zachte vulling…  
  de truffel is en blijft 
   ’n ware traktatie,  
    voor jezelf of iemand 
      die het ook verdiend heeft.
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Pralines
Alleen om naar te kijken al ’n feest. 
En dan heb je ze nog niet eens 
geproefd… We raden aan ze allemaal 
’n keer te proberen. Of heb je al 
een echte favoriet?

Prachtige
Pareltjes
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Betrapt!
Steek ze in ’n ijscoupe of dessertje.
Geef ze in een glaasje bij de koffie.
Je maakt er gegarandeerd goede sier mee.

Laten we eerlijk zijn…
    het blijft nooit  
         bij ééntje.

Maar ja,

niet pakt
gaat ’n ander ermee vandoor!

Om dat kopje thee of koffie  
net éven  specialer te maken.

Chocolade 
sticks

Chocolade
Flikken

nog ééntje

als jij ’m
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wordt 'n reep nog specialer.

Wat dacht je van crispy bolletjes? 
Chocolade heeft eigenlijk weinig versiering nodig.

Maar als je de juiste combinaties kiest,

aBreekba r
om stukje voor stukje     
 van te genieten

Lekker
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romige karamel

knapperige amandelen

 en ’n rand van chocolade

zachte nougat
pistachenootjes

stukjes amandel
stukjes fruit

even 'n
blokje om

flinke, goedgevulde repen 
van karamel of nougat

om lekker
af en toe

’n blokje 
af te snoepen
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&geniet
Share, Like

Brownietaart
om met  
  z'n allen
 te delen

Chocolate Chip Cookies

maar waarom zou je?
je zou ze kunnen delen, 

Brownie Madeleine
je hoeft

niet alles
te delen

Browniecakeje
groot genoeg   
  voor twee
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Choc Roll’n
time to

Choc
&Roll

cake Chocolad
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ling

Nu alleen nog een reden  
voor 'n feestje bedenken…

Chocoladeslof met vers fruit
harde Wener bodem met cacao

passievrucht mousse

Geïnspireerd op de slof
van banketbakkerij

Maassen, winnaar van
de sloffenwedstrijd
Heerlijk & Heerlijk

2015.

versierd met seizoensfruit
en ’n chocoladekrans

Kunst
maar helemaal echt

geen
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schuim & cacao
Opgeklopt

wel ’n beetje 

         Denk aan 
   chocolade milkshake     
  maar dan heel luchtig
      en crunchy

Batons

Meringues



www.banket.nl

Wij maken al onze patisserie in onze eigen banketbakkerij 
en volgens eigen receptuur. De in dit boekje afgebeelde producten 
zijn daarom niet altijd exact hetzelfde als bij ons in de winkel. 
Soms maken we ’n extra variant, soms eentje minder, 
maar er is altijd volop keuze.
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chocolatjes
Latten

lange

Je weet maar nooit

wanneer je 'n

chocolademomentje
hebt.

Dus zorg dat je altij
d

’n chocolatje
bij je hebt.

met crispy nougat stukjes


