Balerdon Chocolatier
Balerdon is afkomstig van de familienaam Bal,
gecombineerd met een gedeelte van het
woord cuberdon. Dirk Bal, de zaakvoerder, is
een erkend chocolatier. De winkel is gevestigd
in Sint-Niklaas.
Dirk Bal heeft een patent genomen op
de ‘choc-neus’. Het is een praline in de vorm
van een neus. De kleur van het topje van de
choc-neus verklapt de vulling van de praline.
De beste pralines, kruidenchocolade
en choc-neuzen
Balerdon is een rasecht chocolatier die nu al heel wat naam heeft verworven in de regio
van Sint-Niklaas. U kan er terecht voor heel wat overheerlijke pralines, stukken
chocolade in tal van formaten en smaken, speciale kruidenchocolade en de plaatselijke
specialiteit: de alom befaamde choc-neuzen, exclusief verkrijgbaar bij Balerdon. Een
volledig overzicht geven van alle aangeboden chocoladeproducten is haast onmogelijk,
daarom springt u best eens binnen bij de zaak en ontdekt u het aanbod zelf! Naast al
het lekkers dat standaard te verkrijgen is, experimenteren de chocolatiers al eens
graag, zo weet u nooit op voorhand wat voor creatieve chocoladestukken u zal vinden
in de zaak! Ook is er in ieder speciaal seizoen een aangepast aanbod voor Sinterklaas,
oudjaar, Kerstmis, Pasen …
Het bestuur van Dosol waren bij de vriendelijke chocolatier op bezoek
geweest en willen we ook voor onze leden het bedrijfsbezoek organiseren.
We komen op zaterdag 30 maart om 13u30 voor een proeverij, koffie,
bedrijfspresentatie en rondleiding met tolk Nicole Van Impe voor 10 euro per
persoon + 5,50 euro voor extra koffie met lekkere biscuit fruit.
Daarvoor moeten de leden bij Mieke Verbeiren inschrijven via mail met
mededeling 10 euro alleen of extra koffie met biscuit fruit is 15,50 euro.
Graag bij volgende bijeenkomst 3 maart laatste inschrijving en storten op
rekeningnummer van Freddy Dams BE10 7330 4448 1604 van vzw Dosol
.

Het adres is Houten Schoen 79 - 9100 Sint Niklaas. Rolstoel toegankelijk
Meer info : www.balerdon.be

Veel kijkplezier en proeven!!

