
Maak de feestdagen 
lekker met 

LuuX



Kerst
Bestellijst 2020

Product Omschrijving Prijs Aantal

Kerst taart Red Sparkle Vanille mousse met citroenzestes, een bosvruchten compote met steranijs en kaneel, sacherbiscuit, gevolgd door een 
laagje gezouten caramel en een krokante praliné, op een amandel kaneel crumble (6 personen).

€ 18,95

Kerst gebakje Juwel Bosvruchten melkchocolade mousse, een pistache anglaise en een hazelnoot biscuit op een chocolade crumble koekje. €   3,25

Kerst gebakje Winter-
glow

Vanille mousse met citroenzestes, een bosvruchtencompote met kaneel en steranijs, rood duchesse biscuit, gevolgd 
door een laagje krokante praliné, op een amandel kaneel crumble koekje. 

€   3,25

Kerst petitfours Per 6 stuks verpakt in verschillende kerst uitvoeringen en smaken. € 10,95

Kerst tulband Tulband met bigareaux, amarenenkersen, sinaasappel en citroen. €   9,95

Kerststaaf Amandelstaaf met amandelspijs, amarenenkersen en krokante amandel victoria. €   6,95

Kerstkrans Amandelkrans met amandelspijs, amarenenkersen en krokante amandel victoria. € 10,95

Kerstkrans koekjes Roomboter kransjes met suiker, amandelschaafsel en pure chocolade, 150 gram. €   4,25

Kerst koekjes Gemengde roomboter koekjes in de vorm van een sneeuwpop, kerstboom, rendier, ster en kerstklok, 200 gram. €   4,95

Macarons Heerlijke, luchtige macarons in 6 verschillende smaken en kleuren. €   6,95

Kaasvlinders Een heerlijk zoutje voor bij de borrel. Verpakt per 10 stuks. €   3,95

Gemengde zoutjes Een bakje met vier verschillende soorten zoutjes; sesam, maanzaad, kaas kerrie en amandel, 200 gram. €   4,95

Borrel saucijzen Doosje van 12 stuks. €   6,95

Borrelbox Dit bestaat uit 4 kaasvlinders, 6 zoute stengels, 2 puntjes quiche, 2 borrelsaucijzen normaal, 2 borrelsaucijzen sesam en  
2 borrelsaucijzen kaas. 

€   8,95

Quiche Lorraine De klassieke quiche Lorraine met onder andere kaas, spekjes, ui en prei. €   9,95

Kerst bonbons Heerlijke gevarieerde handwerk bonbons, 200 gram. €   8,50

Kerst assortiment Een assortiment van kerst chocola en bonbons, 200 gram. €   6,95

Kerst bonbon kaarsjes Een bonbon als kaarsje (leuk om aan te steken tijdens het kerstdiner). Per stuk. €   1,50

Rumkransjes Melk, wit en pure rumkransjes met een laagje sneeuw, 200 gram. €   8,50

Slagroomtruffels De lekkerste slagroomtruffels, 150 gram. €   4,95

Kerst ijstaart Snowflake Vanille parfait, een bosvruchtensorbet, een chocolade biscuit en een bosvruchtengelei, op een krokante koekbodem. € 21,95

Kerst ijstaart Tropical Passievrucht melkchocolade parfait, roomijs van kalamansi en mandarijn, duchesse biscuit, en een citroen sorbet met 
gekonfijte sinaasappelzeste, op een krokante koekbodem.

€ 21,95

Kerst ijstaart Noisette LuuX Noir parfait, caramel hazelnoot roomijs en een duchesse biscuit op een bodem van krokante praliné. € 21,95

Kerst ijsgebak Snowflake Vanille parfait, een bosvruchtensorbet, een chocolade biscuit en een bosvruchtengelei, op een krokante bodem. €   3,25

Kerst ijsgebak Tropical Passievrucht melkchocolade parfait, roomijs van kalamansi en mandarijn, duchesse biscuit, en een citroen sorbet met 
gekonfijte sinaasappelzeste, op een krokante koekbodem.

€   3,25

Kerst ijsgebak Noisette LuuX Noir parfait, caramel hazelnoot roomijs en een duchesse biscuit, op een bodem van krokante praliné. €   3,25

Naam:................................................................................................

Telefoonnummer:..............................................................................

Afhaaldatum:.....................................................................................

U kunt uw bestelling doorgeven 
via:
Telefoon:  (0180) 47 25 78 
E-mail:  info@luux.shop
Of geef deze lijst af in de winkel


