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      Keuzemogelijkheden smaak Botercrème/Taartvulling/Fruitgelei: 
Taartvulling: Fruitgelei: Taartvulling tegen meerprijs: 

Chocolade wit of melk Aardbeien Prosecco-crème 

Banketbakkersroom Frambozen Amaretto-crème 

Zwitserse room  Champagne-crème 

Slagroom  Malibu-crème 

Aardbeien of Frambozen-crème  Bonbonbloc of “Yasmin”-vulling (=slagroom/nutella) 

Caramel of Mokka-crème  Oreo 
           Andere smaken mogelijk in overleg                                Informeer naar onze prijzen! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 CUPCAKES    
Minimale afname 10 stuks grote cupcakes 

Minimale afname 20 stuks kleine cupcakes 
Code Omschrijving Aantal Prijs (incl. BTW) 
 Kleine cupcakes met chocolade of speculaas zonder marsepein/fondant    1 €  1,00 

 Kleine GEBOORTE cupcakes rose of lichtblauw    1 €  1,35 

 Kleine cupcakes met marsepein of fondant of botercrème    1 €  1,10 

 Grote cupcakes met chocolade of speculaas zonder marsepein/fondant    1 €  2,00 

 Grote GEBOORTE cupcakes rose of lichtblauw    1 €  2,35 

 Grote cupcakes met marsepein of fondant of botercrème    1 €  2,20 

 Geboortecupcakes los verpakt in folie met satijnlint tegen meerprijs meerprijs €  0,25 p.s. 

 Cupcake afwerking met parelmoer/zilver of glitters tegen meerprijs meerprijs v.a. € 0,15 p.s. 

 Cupcakes klein/groot gevuld met botercrème of banketbakkersroom meerprijs €  0,25 p.s. 

 Cupcakes klein/groot met geboetseerde decoratie (bijv. Sinterklaas/Halloween) meerprijs Prijs op aanvraag 

 Fotoprint op cupcake of marsepein/fondant schildje meerprijs €  0,20 p.s. 

 Cupcakes klein/groot gevuld/opgespoten met alcohol bevattende botercrème meerprijs Prijs op aanvraag 

    GIFTS 

 Omschrijving Prijs (incl. BTW) 

 Diverse cadeaupakketten zoals een thee-, koffie-, baby-, champagne-, chocoladepakket etc.etc. v.a. € 7,50 

 MORE – AFWERKING (TAART) 
Code Omschrijving Prijs (incl. BTW) 
 Afwerking taart met parelmoer, zilver of glitters €  4,00 

 Foto op fondantsheet (A4) €  6,00 

 Foto op ouwel (A4) €  2,50 

rond aantal personen  vierkant aantal personen 
15 cm 6 - 8  - - 

20 cm 10 - 12  20 cm 14 - 16 

25 cm 16 - 18  25 cm 20 - 22 

30 cm 22 - 24  30 cm 30 - 32 

35 cm 32 - 34  35 cm 40 - 42 
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*Lactose- of glutenvrije taarten/cupcakes/hapjes leverbaar tegen meerprijs!!    Informeer naar onze prijzen 
 

 MORE  -  overige 
Code Speciaal gebak/koekjes: Aantal Prijs (incl. BTW) 
 Bladerdeeg fruitbakjes (klein) gevuld met banketbakkersroom en vers fruit    1 €    1,35 

 Bitterkoekjes opgespoten met botercrème naar keuze    1 €    0,75 

 Kleine petit fours chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant    1 €    2,50 

 Grote petit fours chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant    1 €    3,25 

 Lepelgebak, per stuk    1 €    3,00 
    

 Taarten rond/vierkant, standaard gevuld met 2 lagen vulling en 1 laag fruitgelei: 

 Taart rond chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 15 cm*    1 €  23,00 

 Taart rond chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 20 cm*    1 €  31,50 

 Taart rond chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 25 cm*    1 €  45,00 

 Taart rond chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 30 cm*    1 €  62,50 

 Taart rond chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 35 cm*    1 €  80,00 
    

 Taart vierkant chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 20 cm*    1 €  35,00 

 Taart vierkant chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 25 cm*    1 €  49,50 

 Taart vierkant chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 30 cm*    1 €  69,50 

 Taart vierkant chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant Ø 35 cm*    1 €  89,50 

 Extra laag vulling/fruitgelei is natuurlijk mogelijk tegen meerprijs meerprijs Prijs op aanvraag 

 Afwerking met parelmoer, zilver of glitters / foto op fondantsheet of ouwel  Zie pag.1 ‘?more-afwerking’ 
    

 Appelkruimeltaart rond of vierkant  Ø 25 cm    1 €  25,00 

 Appelkruimeltaart ter grootte van 1 bakblik    1 €  45,00 
    

 Boltaarten:  

 Klein chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant  (4 personen)    1 €  12,50 

 Groot chocolade/vanille +vulling naar keuze +marsepein/fondant  (8 personen)    1 €  25,00 
    

 Speciaal/Thema taarten: 

 Barbietaart vanille/chocolade +vulling naar keuze incl. barbiepop    1 €  55,00 

 Babyshower taarten, Gender reveal taarten en andere themataarten – in overleg    1 Prijs op aanvraag 
    

 Hartige hapjes:   

 Saucijzenbroodje of kaasbroodje klein  (minimale afname 20 stuks)    1 €    0,75 

 Saucijzenbroodje of kaasbroodje groot (minimale afname 10 stuks)    1 €    1,75 

 Kaasstengels (minimale afname 20 stuks)    1 €    0,25 

 Quiche puntjes (minimale afname 10 stuks)    1 €    1,75 

 Quiche (hele) (=16 puntjes)    1 €  22,50 

 Sandwiches kip / ham / zalm / vegetarisch (minimale afname 8 stuks per soort)    1   v.a. € 1,25 

 Wraps gevuld: vegetarisch / kip / ham / zalm (minimale afname 5 stuks)    1   v.a. € 2,00 

 Croissantdeeg met mini knakworstje (minimale afname 20 stuks)    1 €    0,50 
    

 High-tea:   hartig/zoet of beide, afname voor min. 2 personen (p.p. 8 versnaperingen)**   p.p. €  30,00 

 ** U kunt tegen het betalen van borg een etagère in bruikleen krijgen  borg €  15,00 


