JAAR
BIJZONDERE
DESSERTS
VAN CHEFS
VOOR CHEFS

PURE SMAAK

Om iets bijzonders op tafel te brengen haal
je als chef altijd het beste in jezelf naar
boven. Ook bij patisserie kies je als chef
voor het beste: La Pâtisserie du Chef.
La Pâtisserie du Chef maakt al 25 jaar
bijzondere desserts. Diepgevroren patisserie
die na het ontdooien ook smelt in de mond.
Vol smaak. Maar ook een lust voor het oog.
Talrijke variaties in kleuren en vormen.
Kant-en-klare kwaliteit, artisanaal bereid
met pure ingrediënten op basis van
authentieke recepturen. In elk laagje schuilt
het vakmanschap van meester patissiers die
perfect weten wat jij als chef wil serveren.

VERBETERD
RECEPT!

B163-KAASDÉLICE-KWARKTAART
MET RODE VRUCHTEN

B867-BAVAROIS À LA TARTATIN

VERBETERD
RECEPT!

B254-CHOCOLADE TRIO
B565-DÔME CITROEN-BOSAARDBEIEN
B851-MANGO ALLUMETTE

Maak er
iet mooi van

s

s

PASSIE
VOOR KWALITEIT

jaar experti s e en vakman s chap
✓ Handgemaakte authentieke recepten
van chefs voor chefs
✓ Gevarieerd a ss ortiment in s maken,
kleuren en vormen
✓ Op elk moment inzetbaar,
puur of met jouw s ignatuur
✓ Dagelijk s e verwennerij
of voor s peciale gelegenheden
✓

25

met de complimenten van de chef

B735-CARRÉ FRAMBOOS-CHOCOLADE

PUUR OF
MET SIGNATUUR
La Pâtisserie du Chef maakt het je lekker makkelijk.
Elk dessert is af. Op zich al bijzonder. Perfect puur
te presenteren als je snel iets op een bordje wil.
Of te signeren mocht je er nog je eigen draai aan
willen geven.
Met smaak. En met gemak. Zo speelt La Pâtisserie
du Chef in op jouw verwachtingen én die van
je klanten. Maak er dus iets moois van.
De complimenten zijn voor jou.

B171-MISÉRABLE

KLAAR OM TE
SERVEREN?

NIEUWE
VERPAKKING!

MAAK ELK
MOMENT ZOET
Het breedste assortiment met de beste
smaak, voor speciale gelegenheden
of gewoon gezellig tussendoor.
La Pâtisserie du Chef is altijd lekker.
En op elk moment beschikbaar. In stangen
om zelf te versnijden, individuele porties
of mini-patisserie. Met heel vertrouwde
en verrassend vernieuwende smaken.
La Pâtisserie du Chef biedt een dessert
voor iedereen. En jij dus ook.

NIEUWE
SMAKEN!

voorgesneden in
10 porties/stang

B881 – CITROEN ALLUMETTE
(650 g, 3 stuks per karton)
Citroenmousse en een crème met
gekonfijte citroenen tussen een lepelbiscuit,
gedrenkt in citroenstroop, en een
amandelbiscuit. Afgewerkt met
glazuur en citroen zeste.
Laat 2 à 3 uur ontdooien in de koelkast.

Méér smaakinspiratie op

B882 – PEPERKOEK BAVAROIS
(700 g, 6 stuks per karton)
Peperkoekmousse met stukjes
peperkoek op een cacaomuffinbiscuit.
Afgewerkt met een neutrale glazuurlaag van
vanillescheuten en gedecoreerd met
stukjes peperkoek.
Laat 3 à 4 uur ontdooien in de koelkast.
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