
Tot 3 weken na aankoop houdbaar. 
Ambachtelijke bonbons niet in de koelkast bewaren.

Tijdens het vervaardigen van uw bonbons zijn geen 
kunstmatige geur- kleur en smaakstoffen gebruikt.

Uw banketbakker 

De lekkerste 
bonbons!
Nu w� t u precies wat er in zit!

van Ghentstraat 6
7391 CR Twello
T:  0571 271861
W: debanketbakkerij.nl



1 WALNOOT
Zuivere marsepein voorzien 
van geconfijte vruchtjes, in een 
laagje pure chocolade.

2 Supreme
Praline omhult in chocolade met 
een krokantje.

3 CERISE
Een amarenen kers in volle 
zacht smeltende kirsch 
chocolade.

4 TIRAMISU
Zacht vloeibare lichte
 pittige Tiramisu vulling.

5 LEMON CHEESECAKE
Een laagje mascapone crème 
met een laagje Ciciliaanse 
citroen canache.

6 KOFFIE CARRÉ
Pittige koffie vulling een 
stevige afbeet.

7 ADVOKAATJE  ‘PUUR’
Kuipje gevuld met echte ban-
ketbakkers advokaat.

8 MILDE KOFFIE
Lichte zachte koffie caramel 
voorzien van een laagje pure 
chocolade

9 PEER WILLIAMS
Lichte vloeibare chocolade met 
een drupje  ‘Poire Williams’ 
likeur. 

10 CRUNCY HONING
Dubbele praline vulling met 
zacht vloeibare honing.

11 PICASSO
Zachte vulling, een verassing 
van abrikoos en amaretto

12 KIR ROYAAL
Laagje gebonden kersen/
woudvruchten champagne 
afgedekt met een witte 
canache.

13 CAPPUCCINO
Zachte chocolade caramel, 
op smaak gebracht met echte 
cappuccino koffie. 

14 CREME BRULEE
Witte en melkchocolade
voorzien van een creme
brulee vulling

15 FRAMBOOSJE
Puur chocolade tonnetje 
gevuld met canche op smaak 
gebracht met frambozen likeur.

16 CARLAMELLA
Koffie caramel in witte 
chocolade met koffieboon 
gedecoreerd.

17 SANDORA
Marmer chocolade kuipje
gevuld met Cognac caramel.

18 MOCCA HAZELNOOT
Luchtige hazelnoot creme en 
witte chocolade

19 BROWNIE
Bonbon gebaseerd op de 
‘brownie’ volle chocolade 
voorzien van stukjes brownie.

20 PARELTJES
2 kleurige laagjes 
amandel paté

21 RONDELETTE
Kuipje met melk-room
chocolade gedecoreerd met 
gecarameliseerde amandel.

22 PECAN
Melk chocolade bonbon 
gevuld met pecannoten 
zachte vulling.

23 AMERETTINI
Zachte amandel canache.

24 WALDO
Walnoten gespoten 
chocolade met walnoot.

25 VINCY
Chocolade wafeltje met 
praline vulling met  gebrande 
braziliènne nootjes.

26 IERSE KOFFIE
Stevige whiskey creme 
en caramel chocolade

27 ADVOKAATJE ‘MELK’
Kuipje van melk chocolade 
gevuld met originele banket-
bakkers advokaat.

28 HAZELINO
Hazelnoten chocolade 
(stevige praline) met twee 
hazelnoten, overdekt met 
melkchocolade. 

29 AMADEUS
Praline en zachte pistache 
marsepein,
zeer verfijnt van smaak.

30 BRAZZILIA
Amandel praline met 
krokantjes afgedekt met 
witte chocolade en een
 florentine plakje.

31 GEMBER
creme met een laagje 1e klas 
fijngehakte stemgember.

32 TIMM
Chocolade crème met
krokant kammetje.

33 MOUSSE
Timbaaltje gevuld met een 
volle mousse en afgedekt met 
een laage pure chocolade.

34 NOUGAT
Amandelpraline op een wit 
voetje gedecoreerd met pist-
ache en amandel florentine.


