
Gazette.

Bakkerij Van Hoorick stilt je honger naar 

puur, vers en lokaal.  Hier leeft jouw bakker 

nog op het ritme van het deeg en is zoet de 

zonde helemaal waard.

Zuiver ambacht, 
pure smaak



Fijnproevers weten het: in de schaduw van de kerk in 
Melsele moet je zijn. Daar waar elke dorpeling passeert, 
rollen wij ons verhaal voor je uit. In 1855 deden we dat voor 
het eerst en we zijn nooit gestopt met verder schrijven. 
Vandaag kijken we met veel respect naar de tradities van 
toen, maar we introduceren ook de smaken van nu en 
straks. Ons assortiment is verrassend en boeiend, soms 
eigenzinnig en gedurfd, maar altijd laagdrempelig en 
herkenbaar.

We zijn een warme plek waar iedereen zichzelf mag en 
kan zijn, maar met de nodige kracht en durf om het beste 
van onszelf neer te zetten. Bij ons is 1 en 1 meer dan twee.

Deeg dat opveert tussen 
de vingers. Wolkjes bloem 
die opdwarrelen en weer 
neerdalen. De geur van 
een knapperige korst die 
het atelier vult. Al die 
dingen, daar ligt ons hart.

Ambacht aan de 
kerk in Melsele

“

Hoe kijken we 
naar de wereld?

En hoe willen we dat mensen 
naar ons kijken? 

Wij houden van 
eerlijk en puur

Altijd een glimlach 
op de lippen

Blijven Pionieren

Een product waarvan je weet dat het met liefde 
gemaakt is, smaakt altijd beter. Dat is ook het 
credo van Bakkerij Van Hoorick. Kies je voor 
eerlijk en puur, dan kom je automatisch bij ons 
terecht. Elk product is zuiver en dat merk je 
vanaf de eerste hap.

Lekker eten kan mensen verbinden en daar 
gaan we resoluut voor. Een glimlach op jouw 
gezicht toveren, daar is het ons om te doen. 
We willen een omgeving creëren waar iets te 
beleven valt en die bij iedereen in de smaak valt. 
Bij jou als klant of partner, bij onze werknemers 
en bij onszelf.

Wij staan op met de bakkerij en gaan ermee 
slapen. Want we willen een pionier zijn in de 
ambachtswereld. Door de dingen in vraag 
te stellen, blijven we bijleren en streven we 
naar verbetering. Alles wat we doen gebeurt 
in een up-to-date atelier volgens de meest 
vooruitstrevende technieken en toepassingen.



We werken heel graag met gemotiveerde en 
geëngageerd personeel. Het enthousiasme en 
de goesting om bij ons te werken is goud waard. 
We hebben een warm team met Dirk, Khalid, Nico 
en Dirk als bakkers. Mirthe, Arjan en Thomas 
nemen de patisserie voor hun rekening en 
Annelore, Pascale, Steffi, Ann en Jade zijn onze 
vaste garde in de winkel. Achter de schermen 
hebben we nog Anja die verantwoordelijk is 
voor de leveringen en het beleveren van de 

broodautomaten en Sheena die alles op zich 
neemt qua huishoudelijke taken, orde en netheid. 
Naast onze vaste krachten hebben wij nog een 
team van 35 studenten en flexi’s waar we op 
kunnen rekenen.

Samen werken wij aan en in ons bedrijf. Onze 
zaak wordt gevormd door onze medewerkers, 
samen zorgen we ervoor dat we onze klanten op 
de best mogelijke manier kunnen bedienen.

Teamwork makes 
the dream work

Ben jij de rijzende 
ster die we zoeken?

Wij werken heel graag met gemotiveerd en geëngageerd 
personeel. Het enthousiasme en de goesting om bij ons 

te werken is goud waard. Wil je meer weten over ons 
team of je zelf kandidaat stellen? Aarzel dan niet om een 

kijkje te nemen op www.bakkerijvanhoorick.be. 

Vragen of kandidaturen mogen verstuurd worden naar 
jade@bakkerijvanhoorick.be

Deze zomer nodigde we onze medewerkers, 
studenten en flexis uit in onze tuin voor 
een teamdag. Om hen in de bloemetjes 
te zetten voor hun continue inzet en 
enthousiasme. Om samen even te bekomen 
van de cornaperiode met een hapje en een 
drankje. Om te laten zien dat ons team goud 

waard is voor ons.

Een kijkje achter de 
schermen van onze 

teamdag
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Huisbereide 
Aperitiefhapjes

mini taco worstenbroodje, mini quiche 

lorraine, mini quiche vegetarisch, mini vidé 

bolognaise, mini quiche tarte boudin, mini 

vidé kip curry kokos. 

Enkel te verkrijgen in assortiment. 
Worstenbroodjes kunnen apart 
besteld worden. 

Desemkrans met gedroogde abrikozen en 

rozijnen, hazelnoot en een vleugje citroen. 

Een toppertje bij kazen.

Desemkrans met gedroogde 

abrikozen, rozijnen en hazelnoten. 

Een toppertje bij kazen.

Luxe deeg met rozijntjes, cranberries, 

zeste van appelsien en amandelspijs.

Een echte kerst klassieker die niet 

mag ontbreken. 

Kerstkrans
Kerstkrans

Kerststol



Luxe Dessertglaasjes
Een uitgebreide bespreking van onze luxeglaasjes 

vind je terug op het bestelformulier.

rode vruchten tiramisu trio van chocolade

Bladerdeeg, amandelbiscuit, vanille 

ganache, gekarameliseerde appeltjes

8p, €40 

Nieuwjaarstaart

Caramelcake met amandelspijs

8p, €19

Tulband cake



Soiree

tartelette citroen biscuit marsepein roulade

Tiramisu praliné sinaas mousse framboos

Een uitgebreide bespreking van 

onze soireekes vind je terug op het 

bestelformulier.

tartelette framboos

trio van chocolade

tartelette fruit soesje met slagroom soesje met pudding

tartelette chocolade javanais

Nieuw!



Buches
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vanille advocaat vanille mokka

crème au beurre 

vanille

vanille chocolade

crème au beurre

chocolade

cookie, caramel 

beurre salé

slagroom marsepein

marsepein advocaat

slagroom ganache

armand

framboos

slagroom

chocolicious

mont blancpraliné noisette

Nieuw!

Nieuw!

Creme au beurre 

mocca(ccino)



Crème-glace

luxe glaasje 

coupe dame blanche

luxe glaasje

aardbei - citroen

luxe glaasje 

noot - karamel beurre salé - 

nocciola

Smaken:   

vanille, chocolade, mokka,  

citroen sorbet

Eindejaarswens

Bij het maken van onze nieuwjaarwens mijmeren we steeds 
terug naar afgelopen jaar. Omdat onze buik al vol zit met heel 

het coronagebeuren, willen we het hier liever hebben over 
onze lichtpuntjes.

Afgelopen jaar hebben we meer dan ooit gemerkt dat een goed 
team, een toffe sfeer en een aangename vernieuwde werkplek 

voor ons heel belangrijk zijn. In volle evolutie en transitie van 
ons bedrijf zijn dit de troeven die we heel waardevol vinden.

We hebben elkaar nodig, om elkaar te versterken, te 
verbeteren, te helpen, het beste van onszelf te geven en elkaar 

te omringen of op te vangen wanneer nodig.

Het gevoel van appreciatie en de warmte die daarvan afstraalt 
doen wonderen met een mens.

Wij wensen jullie een jaar waar iedereen de warmte van deze 
stralen mag voelen. Het gevoel niet alleen te zijn, bij elkaar 

terecht te kunnen en te kunnen zijn wie we zijn.

Vier ze, beleef ze, droom ze! Op een goed jaar. 

Warme groeten
Bakkerij Van Hoorick

“

We wensen jullie het gevoel bij 
elkaar terecht te kunnen en te 

kunnen zijn wie je bent

Nieuw! Nieuw!



En bijt z’n tanden stuk op het driekoningenpoppetje? 
Driekoningentaarten zijn te verkrijgen op donderdag 6 januari. 

Heerlijke bladerdeeg en een smeuïge amandelcrème.

Wie wordt er koning 
voor één dag?

In archiefstukken is soms sprake van een “verzworen maandag”: een Lorreinse akte uit 1231 verhaalt over de 
“lundi parjuré”, de dag waarop sommige ambtenaren hun eed aflegden. Deze aanduiding bleef echter niet 
beperkt tot de maandag na de eerste zondag na Driekoningen. Er wordt immers ook gesproken over de 

“verzworen maandag van Pasen“ of de “verzworen maandag van Kerstmis“. In Antwerpen wordt hiervan gewag 
gemaakt in een kerkrekening uit 1431, en later ook in een stadsrekening uit 1513. De eerste “Verloren Maandag” 

komen we tegen in 1730, te Leuven. Ook hierbij zou het gaan om een dag die “verloren” was: er werd niet 
gewerkt, omwille van de feestelijkheden ter gelegenheid van de eedaflegging der ambtenaren. Dergelijke 

plechtigheden werden (in Antwerpen) soms gevolgd door een feest. Om dat feest voor de stad betaalbaar te 
houden, kreeg men een goedkoop vleesbroodje te eten. Aangezien de ambtenaren de rest van die dag niet 

meer werkten, werd die dag al gauw “Verloren Maandag” gedoopt.

Verloren
Maandag.

Appelbollen & 

worstenbrood

 

Appelbollen & 

worstenbrood voor 

je bedrijf ?

 
Bij verloren maandag op 10 januari zijn wij geopend 

van 6:30u tot 17:00u (of zolang de voorraad strekt) 
en zijn worstenbroden en appelbollen beschikbaar. 

Afhalen van bestellingen kan voor 17u

Verlekkerd op worstenbroodjes of 
appelbollen voor je werknemers? 
Bestel tijdig en wij doen de rest :)



BESTEL 
FORMULIER

STOKBROOD & KLEIN BROOD

Bestellingen voor kerstavond, kerstdag  &  
2e kerstdag: graag voor zondag 19 december

Je hoeft niet per se op voorhand te bestellen. Je bent ook meer dan welkom op de dag zelf in onze winkel!

Bestellingen voor 31 dec, 1 jan  
graag voor zondag 26 december

Bestel op papierBestel online

Vul alle gegevens correct inBestel vlot online, zo hoef je niet te wachten

www.bakkerijvanhoorick.be

Nadien,
je bestelling afhalen in de winkel!

Kies een afhaaldatum en -uur

prijs aantal

naam

adres

telefoonnummer

E-mail

Datum & handtekening

24 december 7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

31 december

25 december 7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

1 januari 7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

KERSTKRANS  (Ideaal bij kazen)
STOKBROOD WIT
STOKBROOD GROF
BAGUETTE WIT
BAGUETTE DONKER MEERGRANEN
FRANS BROOD
GROF FRANS BROOD
CIABATTA
NOTENBOLLETJE (IDEAAL BIJ KAZEN)
BRIOCHE ROZIJNEN
BRIOCHE SUIKER
BRIOCHE CHOCOLADE

€3,75
€ 1,70
€ 1,70
€ 2,15
€ 2,15
€ 2,15
€ 2,15
€ 1,50
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80

HUISBEREIDE APERITIEFHAPJES prijs aantal

MINI WORSTENBROODJES
ASSORTIMENT HUISBEREIDE APERITIEFTHAPJES (10 STUKS)
2 mini gehaktbroodjes met feta, mini taco worstenbroodje, 2 mini 
quiche lorraine, 2 mini quiche vegatarisch, 2 mini vidé bolognaise, 
1 mini vide kip kokos, 1 mini tarte bodin.

€ 1.30
€ 14,00

SPECIAAL BROOD prijs aantal

DONKER MEERGRANEN VOLKOREN
(NIEUW!) PAIN NORQIQUE (80% spelt, 20% rogge. Vaste structuur)

WIT DESEMBROOD MET GRANEN
DONKER DESEMBROOD MET GRANEN
IN ROGGE GEKIEMD EN GEFERMENTEERD DESEM
100% ROGGE DESEM
100% WITTE DESEM
SPELT MEERGRANEN DESEM
NOTEN DESEM (ideaal bij kaas!) 

TAFELBROODJE VAN DESEM WIT 
FJORD
APPELTJESBROOD
VIJGEN-VEENBESSENBROOD (ideaal bij kaas!)

ROGGEVERDOMME
CHOCOLADE BRIOCHE BROOD
NOTENBROOD KLEIN
NOTENBROOD GROOT
ROZIJNENBROOD KLEIN
ROZIJNENBROOD GROOT
SUIKERBROOD KLEIN
KERSTSTOL
ANDER: 

€ 2,50
€ 2,10
€ 3,05
€ 3,05
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,15
€ 3,25
€ 2,00
€ 2,40
€ 2,95
€ 3,15
€ 2,95
€ 3,95
€ 2,95
€ 4,10
€ 2,95
€ 4,10
€ 2,95
€ 6,75

MINI KOFFIEKOEKJES

KOFFIEKOEKEN

TAARTEN & CAKE

TOTAAL AANTAL STUKS
Voorkeur: bv frangipane, ingebakken creme, croissant, chocolade

TOTAAL AANTAL STUKS
Voorkeur: bv frangipane, ingebakken creme, croissant, chocolade

€0,80/ST

€1,40/ST

€40
€19

PISTOLETS prijs prijsaantal aantal

PISTOLET WIT
PISTOLET GROF
PISTOLET WIT MAANZAAD
PISTOLET WIT SESAMZAAD
PISTOLET GROF ZAADJES
PISTOLET MEERGRANEN
WIT KEIZER PISTOLET
DONKERE KEIZER PISTOLET
WIT OVENPISTOLET
GROF OVENPISTOLET
TIJGERPISTOLET MET PEPER EN ZOUTKORSTJE
TIJGERPISTOLET
PIRAMIDE
VLOERPISTOLET
WIT BROODJE
SPELT PISTOLET
BOTER PISTOLET
WIT DESEMPISTOLET
GROF DESEMPISTOLET
TIJGER DESEMPISTOLET
TIJGERDESEM MET PEPER EN ZOUTKORSTJE
WIT ZONNETJE
GROF ZONNETJE
KLEIN WIT KARREWIEL
KLEIN GROF KARREWIEL
MINI PISTOLET WIT
MINI PISTOLET WIT MAANDZAAD
MINI PISTOLET WIT SESAMZAAD
MINI TIJGERPISTOLET
MINI PISTOLET GROF
MINI PISTOLET GROF MET ZAADJES
WIT HOTELBROODJE
GROF HOTELBROODJE
SANDWICH
MINI SANDWICH

€ 0,55
€ 0,55
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,75
€ 0,60
€ 0,70
€ 0,60
€ 0,55
€ 0,70
€ 0,75
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,75
€ 0,80
€ 3,95
€ 3,95
€ 6,45
€ 6,45
€ 0,45
€ 0,45
€ 0,45
€ 0,45
€ 0,45
€ 0,45
€ 0,55
€ 0,55
€ 0,65
€ 0,50

IJS / LITER

VANILLE LITER
VANILLE HALVE LITER
CHOCOLADE HALVE LITER
MOKKA LITER
CITROEN SORBET HALVE LITER

€ 11,00
€ 7,65
€ 7,65

€ 11,00
€ 7,65

SOIREE GEBAKJES

MINI TIRAMISU
MINI GLAASJE TRIO VAN CHOCOLADE (3 texturen van choclade) 

MINI GLAASJE SINAAS PRALINÉ (Gelei van sinaas, pralinemousse)

MINI MOUSSE FRAMBOOS
MINI TARTELETTE CITROEN
MINI TARTELETTE CHOCOLADE
MINI BISCUIT MARSEPEIN ROULADE (Biscuit, mousse advocaat, marsepein, slagroom)  
MINI JAVANAIS 

MINI TARTELETTE FRAMBOOS
MINI TARTELETTE FRUIT
MINI SOES (Slagroom / vanillecrème) 

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€1,95

IJSBUCHES

VANILLE MOKKA (Vanille en mokka ijs, mokka ganache) 

VANILLE CHOCOLADE (Vanille en chocolade ijs, chocolade saus)

VANILLE ADVOCAAT (Vanille ijs, advocaat, merinque italienne)

COOKIE CARAMEL BEURRE SALE

4/6P
4/6P
4/6P
4/6P

€4,75 PP
€4,75 PP
€4,75 PP
€4,75 PP

LUXE DESSERTGLAASJES

TRIO VAN CHOCOLADE
RODE VRUCHTEN (Cremeux citroen, mousse framboos, gelei framboos)

TIRAMISU (Mousse vanille mascarpone, ganache montée koffie, mokka ganache)

€5,75 
€5,75
€5,75

KLASSIEKE BUCHES

KLASSIEK SLAGROOM
KLASSIEK SLAGROOM MARSEPEIN
KLASSIEK SLAGROOM GANACHE
KLASSIEK CRÈME AU BEURRE VANILLE 
KLASSIEK CRÈME AU BEURRE CHOCOLADE
KLASSIEK CRÈME AU BEURRE MOCCA(CCINO)

4/6/8P
4/6/8P
4/6/8P
4/6P
4/6P
4/6P

€4,25 PP
€4,25 PP
€4,25 PP
€4,25 PP
€4,25 PP
€4,25 PP

FEESTELIJKE BUCHES

FRAMBOOS (Frambozenmousse, interieur van crème brulee, frambozen gelei & amandelbiscuit)

ARMAND 
CHOCOLICIOUS
BISCUIT ADVOCAAT MARSEPEIN
PRALINÉ NOISETTE
MONT BLANC

4/6P
4/6P
4/6P
4/6P
4/6P
4/6P

€4,50 PP
€4,50 PP
€4,50 PP
€4,50 PP
€4,50 PP
€4,50 PP

(Melkchocolademousse, caramel en fleur de sel, interieur van passievruchtencremeux 
en amandelbiscuit) 

(Hazelnootdacquoise, pralinémousse, feuilletine krokant, caramel, 
hazelnootslagroom)

(Bretoense zanddeeg met ingebakken amandelcrème, gelei van cassis, 
vanille mousse afgewerkt met kastanjecrème)

(Chocholadebrownie, donkere chocolademousse, chocholade cremeux, 
gelei van kers)

IJS PATISSERIE

NOG IETS EXTRA? LAAT HET WETEN

LUXE NOOT KARAMEL BEURRE SALE 
LUXE DAME BLANCHE
LUXE AARDBEI CITROEN aardbei ijs, citroen sorbet, citroen variegato, aardbei coulis

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75

(Ijs caramel beurre salé, ijs cookie dough, 
topping cookie dough)

NIEUWJAARSTAART 

TULBANDCAKE (Karamelcake met amandelspijs)

8P
8P

Bladerdeeg, amandelbiscuit, vanille ganache, 
gekarameliseerde appeltjes

karamel ijs, ijs nocciola, bresilienne 
nootjes, karamel saus



Bakkerij Van Hoorick

St.-Elisabethstraat 2

9120 Melsele

T - 03 775 77 37

info@bakkerijvanhoorick.be

Geen bestellingen via mail

Wij zijn heel actief op  

 sociale media, volg ons op

facebook & instagram

Tijdens de feestdagen blijven wij open
met aangepaste openingsuren
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Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

22/12

23/12

24/12

25/12

26/12

29/12

30/12

31/12

01/01

02/01

06.30u - 18.00u

06.30u - 18.00u

06.30u - 17.00u

06.30u - 15.00u

06.30u - 15.00u

06.30u - 18.00u

06.30u - 18.00u

06.30u - 17.00u

06.30u - 15.00u

GESLOTEN


