
 

 

Brood- en banket DeCaré 

Lindelsebaan 214 + 218 
3900 PELT 

BE0832.872.973 

Tel.: +32 11 64 50 41 

info@bakkerij-decare.be 
www.bakkerij-decare.be 

Uw ambachtelijke, warme bakker! 

mailto:info@bakkerij-decare.be


Sinds 19 juli 2022 beschikken wij over 
een verbruiksruimte/Tearoom 

Onze verbruiksruimte is geopend op 

Dinsdag  7u30 – 18u00 

Woensdag  7u30 – 18u00 

Donderdag  7u30 – 13u00 

Vrijdag   7u30 – 18u00 

Zaterdag   7u30 – 18u00 

Zondag   7u30 – 18u00 
Gesloten op feestdagen omwille van de drukte in de winkel. 

Voor een vlot verloop vragen wij 1 rekening per tafel 
en afrekenen bij bediening. Uw aankopen in onze 
winkel kan u aan de kassa afrekenen. 

De laatste consumptie serveren wij een half uur voor 
sluitingstijd zodat wij tijdig onze werkdag kunnen 
afsluiten. 



Dagelijks bieden wij u een assortiment van ons 
gebak aan. 

Dit vindt u terug in onze gebakskoeling 

Onze winkelbedienden stellen ons dagassortiment 
graag aan u voor. 

Ons gebak is huisgemaakt en kan dus sporen 
bevatten van noten, melk, tarwe,… 

Heeft u specifieke vragen i.v.m. allergenen, vraag het 
aan onze winkelbedienden. 

Wij hebben een beperkt assortiment glutenvrij en 
suikervrij gebak beschikbaar uit de diepvries. 

Bedankt voor uw bezoek! 

Team DeCaré 



KOUDE DRANKEN 
Cola   € 2,50 ...........................................................................................

Cola zero  € 2,50 .................................................................................

Fanta  € 2,50 .........................................................................................

Ice Tea   € 2,90 .....................................................................................

Spa Reine   € 2,50 ..............................................................................

Spa Bruis   € 2,50 ...............................................................................

Tönisteiner citroen  € 3,00 ..........................................................

Tönisteiner vruchtenkorf  € 3,00 ............................................

Minute Maid sinaasappel   € 2,70 ..........................................

Cécémel   € 2,50 .................................................................................

Fristi  € 2,50 ...........................................................................................



WARME DRANKEN 

Melk   € 2,00 ..........................................................................................

Chocomelk* (met slagroom = + 0.75 €)   € 4,00 ..........
    * (Chocotastique/Chocobombe/Chocolade callets) 

Thee*  € 2,50 .........................................................................................
    * (Gewoon/Citroen/Rozenbottel/Munt) 

Business Koffie gewoon (melk, suiker)   € 2,50 ...........

Business Koffie deca (melk, suiker)   € 2,60 ....................

Koffie gewoon (melk, suiker, snoepertje)   € 2,90 ......

Koffie deca (melk, suiker, snoepertje)  € 3,00 ...............

Latte Machiato   € 3,30 ..................................................................

Espresso   € 3,10 ..................................................................................

Flat white (met warme melk)   € 3,00 ................................

Latte (met melkschuim)   € 3,10 ..............................................

Cappuccino   € 3,00 .........................................................................



IETS LEKKERS VAN DE BAKKER  

Iedere dag iets anders! 

Ontbijtkoek (croissant, chocoladebroodje,…)  ................

 € 1,90 .........................................................................................................

Koffiekoek (eclair, glacée, hoorntje,…)  ................................

 € 2,10 .........................................................................................................

Luxe gebakje (tartelet, CAB, zwaantje,…)  .........................

 € 3,00 .......................................................................................................

Taartpunt zonder slagroom  ......................................................

 € 2,00 .......................................................................................................

Taartpunt met slagroom  ............................................................

 € 2,50 ........................................................................................................

Beperkt aanwezig in onze gebakskoeling: 

Suikervrij gebakje (kersen, abrikoos, appel-abrikoos) 

 € 3,00 .......................................................................................................

Glutenvrij gebakje (bosbes, aardbei, appel…) 

 € 4,00 .......................................................................................................



Potje chocomousse € 3,00 .........................................................

Potje vanillepudding € 3,00 ......................................................

Potje tiramisu € 3,50 .......................................................................

Rijstpap met een gouden lepeltje € 3,00 ........................

Bordje DeCaré (4 mini gebakjes) € 8,25 ............................



ONTBIJT  

Enkel op weekdagen van 7u30 – 9u30 

14,50 €/Per persoon: 

- 2 pistolets (1 witte en 1 grijze) 

- Een croissant 

- Een sandwich 

- Beleg (kaas, gekookte hesp, salami) 

- Zoet beleg (Confituur, Chocopasta, Hagelslag (melk)) 

- Boter 

- Een kopje koffie (+ 2e koffie gratis) 

- Een glas fruitsap 

KINDER ONTBIJT  
Enkel Op weekdagen van 7u30 – 9u30 

7,50 €/Per persoon: 

- Een croissant 

- Een sandwich 

- Beleg (kaas, salami) 

- Zoet beleg (Confituur, Chocopasta, Hagelslag (melk)) 

- Boter 

- Een glas fruitsap  



BRUNCH 

Enkel in het weekend van 10u00 – 13u00 

17,50 €/Per persoon: 

- 2 pistolets (1 witte en 1 grijze) 

- Een croissant 

- Een sandwich 

- Beleg (kaas, gekookte hesp, salami) 

- Zoet beleg (Confituur, Chocopasta, Hagelslag (melk)) 

- Boter 

- Een kopje koffie (+ 2e koffie gratis) 

- Een glas fruitsap 

- Yoghurt met granola of fruitsla 

- Een gekookt ei 



KINDER BRUNCH  
Enkel in het weekend van 10u00 – 13u00 

9,50 €/Per persoon: 
- Een croissant 

- Een sandwich 

- Beleg (kaas, salami) 

- Zoet beleg (Confituur, Chocopasta, Hagelslag (melk)) 

- Boter 

- Een glas fruitsap 

- Een mini-donut 

- Yoghurt met granola of fruitsla 

- Een gekookt ei 



LUNCH 
Croissant met kaas   € 2,50 ..................................................

Croissant met confituur  € 2,50 ........................................

Pistolet met kaas   € 1,50 ........................................................

Pistolet met hesp  € 1,50 ........................................................

Pistolet met salami  € 1,50 ....................................................

Sandwich met kaas  € 1,50 ...................................................

Sandwich met hesp  € 1,50 ..................................................

Sandwich met salami  € 1,50 ..............................................

Sandwich met zoet beleg*  € 1,50 ...................................
    *(confituur, chocopasta, hagelslag) 

Pistolet met slaatje van de week  € 2,50 ....................

Sandwich met slaatje van de week   € 2,50 ..............

*Extra confituur, chocopasta, hagelslag of boter  
= +  € 0,20 



 

De smaak van verse koffie in de ochtend 

Doet je ochtendhumeur verdwijnen 

Als sneeuw voor de zon. 

Wij bakken taart met liefde, 

Een schepje hoop, vertrouwen en geluk 

Eet elke ochtend een puntje 

En je dag kan niet meerstuk! 

Bedankt voor je bezoek! 

Team DeCaré


