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KADOOSJES
Mascarpone-ijs met sorbet van aardbei-
en op een bodem van amandelbiscuit
4 pers. € 22,40

SLEE
Nougatslee gevuld met ijs en sorbet
6 pers. € 43,60

KERSTMAN 
Vanille-ijs en frambozensorbet 
8 pers. € 44,80 

KERSTMUTS 
Amandelmelkijs en frambozensorbet 
6 pers. € 33,60

IJSBUCHE CHOCOLADE-STRACCIATELLA
Bodem van cacaostreusel, chocolade-
en stracciatella-ijs
4 pers.   € 22,40

IJSBUCHE VANILLE-MOKKA
Biscuit van koffie met vanille-
en mokka-ijs
4 pers.  € 22,40

KERSTBOOM
Vanille- en chocolade-ijs 
6 pers. € 33,60

IJSCREATIES

KERSTMAN

IJSBUCHE
CHOCOLADE-
STRACCIATELLA

IJSBUCHE
VANILLE-MOKKA

KERSTMUTS

KADOOSJES

KERSTBOOM

SLEE

HET KERSTASSORTIMENT
VAN ONZE IJSTAARTEN 
IS VERKRIJGBAAR VAN
16 T.E.M. 24 DECEMBER.



4 pers.  € 22,40
6 pers. € 33,60

ONZE
KERSTBUCHEN

HET ASSORTIMENT KERSTBUCHEN IS ENKEL
BESCHIKBAAR OP 23 EN 24 DECEMBER.

PERTH
Chocoladebiscuit met gevanilleerde witte
chocolademousse, melkchocolademousse
en fondantchocolademousse

BRISBANE
Bodem van amandelbiscuit, mousse van
Ruby chocolade, crème van vanille & citroen,
coulis van rood fruit

SYDNEY
Bodem van amandel-citroenbiscuit, crème van
citrusvruchten, mousse van melkchocolade, crémeux
van frambozen

NOOSA
Mousse van frambozen en crème van mango-
passievruchten op een bodem van amandel-
citroenbiscuit
                                     ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS

MELBOURNE
Krokante bodem van pindanoten, crémeux
van banaan en passievrucht, cacaobiscuit,
melkchocolademousse 39%

CANBERRA
Bodem van koffiestreusel, fondantchocolade-
mousse 62%, koffiebiscuit, mousse van
gekarameliseerde chocolade

GLUTENVRIJ



4 pers.  € 22,40
6 pers. € 33,60

TAARTEN
& IJSTAARTEN

HELENA
Stracciatella-ijs 
en sorbet van aardbeien 
(4 - 6 pers.)

AXELLE
Vanille-ijs en 
een assortiment sorbets 
(4 pers.)

BAILEYS
Vanille- en koffie-ijs 
met fijne nougat 
truffels 
(4 - 6 pers.)

ZUSTO SUIKERVRIJ
Hazelnootcrumble,  
hazelnootparfait en  
mango-passievruchtensorbet.
Zonder toegevoegde suikers, 
zonder extra
nieuwjaarsdecoratie
(4 - 6 - 8 pers.)

DELREY
Chocolade-ijs, 
vanille-ijs 
en fijne truffels  
(4 - 6 - 8 pers.)

EMILIE
Vanille-ijs, 
frambozensorbet 
en amandeltuiles 
(4 - 6 - 8 pers.)

Het volledige assortiment taarten voor Nieuwjaar is
eveneens te verkrijgen met een nieuwjaarsdecoratie.
3 pers. € 18,85
4 pers. € 24,30
5 pers. € 29,75
6 pers. € 33,40
8 pers. € 46,10

EGEL
Vanille- en chocolade-ijs  
zonder extra
nieuwjaarsdecoratie
(5 - 7 pers.)

LIEVEHEERSBEESTJE
Sorbet van frambozen 
en amandelmelkijs 
zonder extra
nieuwjaarsdecoratie 
(4 - 6 pers.)



PETITS FOURS
Mokka, vanille, pistache, praliné,  
chocolade, frambozen
Per stuk € 1,35

IJS EN SORBET
Vanille-, chocolade-, mokka- en
stracciatella-ijs, frambozen-, mango- en 
aardbeiensorbet
Per ½ l. € 11,35

COULIS EN SAUS
Voor die extra toets op uw dessertbord
Frambozencoulis € 6,30
Chocoladesaus € 6,30
Vanillesaus  € 6,30

IJSGEBAKJES
Kleine ijstaartjes die klaar zijn voor
onmiddellijk gebruik
Amandelmelkijs
en frambozensorbet € 4,50
Vanille- en mokka-ijs € 4,50
Vanille- en chocolade-ijs € 4,50

Sorbet van mango en aardbei  € 4,50
Sorbet van passievruchten
en parfait van vanille € 4,50

HEERLIJK
VOOR BIJ DE KOFFIE
CAKES
Amandel–chocoladecake € 8,60
Citroencake € 8,60
Champagnecake € 21,00
Chocoladecake € 21,00
Pistache-amarettocake € 21,00
Kerststol € 9,50
Panettone klein € 3,70
Panettone groot € 12,20

MACARONS DE PARIS
12 verschillende smaken:  
cassis - lavendel, aardbei - rozen,  
mokka, pistache, perzik, limoen - munt, 
gezouten Karamel,  chocolade 70%, 
passievrucht, praliné,  framboos - violet, 
vanillePer stuk € 1,60
Doosje met 6 stuks € 9,60
Doosje met 12 stuks € 19,20
Luxedoosje met 6 stuks € 14,25

INDIVIDUELS
Caraïbe, Dulce, Eloise, Forêt Noire, 
Martinique, Nina, Marley, Florian, 
Eléonore, Jivara, Maroni, Pistache,
Tutti, Merveilleux
Per stuk  € 4,50 
Appeltartelette, Bourdaloue,
Millefeuille, Marena, Pomme
Per stuk  € 3,80 

DIMINUTIFS
Aardbeientartelette, 
Forêt Noire, Martinique, Nina, Tutti     
Per stuk € 2,25
Appeltartelette, choux, passievruchten-
tartelette, chocoladetartelette
Per stuk         € 1,95

ENTREMETS
Op 23 en 24 december zijn naast het assortiment van buchen enkel Forêt Noire
en Martinique verkrijgbaar en dit alleen op bestelling (max. tot 40 personen en
zonder kerstdecoratie).

HELENA
Stracciatella-ijs 
en sorbet van aardbeien 
(4 - 6 pers.)

AXELLE
Vanille-ijs en 
een assortiment sorbets 
(4 pers.)

LIEVEHEERSBEESTJE
Sorbet van frambozen 
en amandelmelkijs 
zonder extra
nieuwjaarsdecoratie 
(4 - 6 pers.)

SUIKERVRIJ

GLUTENVRIJ

GLUTENVRIJ



Kerstboom met praliné € 23,50
Kerstbollen gevuld met parels € 15,00
Slee € 21,00
Kerstboom € 21,00

Luxedoosje kerstboompjes € 15,50
MINI TAFELFIGUURTJES
Kerstbol, kaars, dennenboom € 4,50

BUCHE MAISON GEVULD 
MET PRALINES
Formaat 1 € 55,00
Formaat 2 € 72,00

CHOCOLADETABLET
MET KERSTVERSIERING
Melk- of fondantchocolade € 11,50

8 kerstboompjes in chocolade gevuld met 4 
verschillende vullingen: hazelnoot-, pistache-, 
gekarameliseerde hazelnoten-,
en amandelpraliné

in melk- of fondantchocolade, gevuld met parels



I want to be
the King ... for a day!
Niets zo mooi als een eeuwenoude
en internationaal verspreide traditie.
De frangipane met de boon in, 
op Driekoningen is er zo eentje. 

Elk jaar opnieuw zorgen we 
bij DelReY  voor de heerlijkste 
bladerdeegtaart  met een vulling
van amandelcrème en  daarin...
geen boon maar een mooi
porseleinen hebbeding.

De traditie wil echter dat, voor we 
van start gaan, de taart op de eerlijkst 
mogelijke manier wordt verdeeld 
onder de gasten.

Hiervoor kruipt de jongste gast onder 
de tafel en duidt in willekeurige 
volgorde de persoon aan die dan zijn 
naam zegt en een stuk taart krijgt.

Wie de zogenaamde porseleinen 
‘boon’ in zijn stuk taart vindt, wint en 
wordt gekroond tot koning  voor een 
dag. De anderen genieten mee ...

DRIEKONINGENTAART
Vanaf 2 januari verkrijgbaar.
Bladerdeegtaart met amandelbeslag 
en een porseleinen ‘boon’.
4 pers. € 15,80

GEBAKJE 
Framboos - citroen € 4,50
Chocolade - abrikoos € 4,50

KOEKJES 
Vanille - chocolade € 11,60
Zandkoekje met fleur de sel € 11,60 
Chocolade € 11,60
Vanille € 11,60

CHOCOLADETABLET
Melk- of fondantchocolade €   6,85

SUIKERVRIJE IJSGEBAKJES
Mango - aardbei  
Passievruchten - vanille €   4,50

SUIKERVRIJE IJSTAART
Hazelnootparfait, mango- en passie- 
vruchtensorbet      

Voor 4 pers. € 21,80
Voor 6 pers. € 32,70

ZOUT GEBAK
Zoute stengels € 13,90
Zoute tuiles € 5,75
Apéro staafjes € 7,50

QUICHEN 
Lorraine  € 4,50
Courgette - geitenkaas € 4,50
Spinazie - feta € 4,50
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L’ APEROOOH!
APERITIEFHAPJES

NO SUGAR PLS!

06.01.20



AFHALEN
BESTELLINGEN
Op 23 december worden de bestellingen afgehaald 
van 10u00 tot 15u00 aan onze zij-ingang in de Vestingstraat.

Op 24 en 31 december worden de bestellingen afgehaald 
van 9u00 tot 16u00 aan onze zij-ingang in de Vestingstraat.

Op 24 en 31 december is onze Chocolate Lounge gesloten.  
De winkel is open van 9u00 tot 17u00.

Meer info omtrent allergenen kan u vinden op onze
online shop.

Op shop.delrey.be 
krijgt u het volledige 
overzicht van ons 
aanbod. 

U kan online bestel-
len en uw bestelling 
op de gewenste 
dag in onze winkel 
afhalen. 

OPGELET!
Geef uw eindejaarsbestellingen tijdig door!
TOT EN MET 21 DECEMBER VOOR UW KERSTFEEST.
TOT EN MET 28 DECEMBER VOOR NIEUWJAAR.

Bestel nu
online op 

shop.delrey.be

APPELMANSSTRAAT 5 • 2018 ANTWERPEN
+32 3 470 28 61 • SHOP@DELREY.BE

WINKEL: VAN 09U00 TOT 18U30
THE CHOCOLATE LOUNGE: 10U00 TOT 18U00

SHOP.DELREY.BE
delreyantwerpen


