
Cupcakes  
 

Oreo cupcakes: 
  

€ 3,20 /stuk 

Malteser cupcakes: 
  

€ 3,20 /stuk 

Rainbow cupcakes: 
  

€ 4 /stuk 

Chocolade cupcakes: 
  

€ 3 /stuk 

Banaan/chocolade cupcakes: 
  

€ 3,20 /stuk 

Tiramisu cupcakes: 
  

€ 3,20 /stuk 

Framboos/witte chocolade cupcakes: 
  

€ 3,50 /stuk 

Wortel cupcakes met noten: 
  

€ 3,50 /stuk 

Mojito cupcakes: 
  

€ 3,50 /stuk 

Unicorn cupcakes: 
  

€ 4 /stuk 

Cheesecake cupcakes: 
  

€ 3,20 /stuk 

Red fruit cupcakes: 
  

€ 3,20 /stuk 

Scharzwälderkirsch cupcakes: 
  

€ 3,40 /stuk 

Giant Cupcake – Gemaakt in thema naar keuze 
  

Vanaf €40 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taarten met zanddeeg of kruimeldeegbodem  
 Prijs 

Suikertaart (6 tot 8 personen) € 18 /stuk 

 
Rijsttaart (6 tot 8 personen 
  

€ 18 /stuk 

Fruittaart (6 tot 8 personen) 
met banketbakkersroom  

€ 20 /stuk 

Flantaart (6 tot 8 personen) € 14 /stuk 

Appeltaart met amandelen (6 tot 8 personen) € 18 /stuk 

Kokos-meloentaart (8 personen) 
boterdeeg gevuld met kokoscrème, meloenbavarois en 
meloenbolletjes 
  

€ 25 /stuk 

Bananentaart (8 personen) 
boterdeeg gevuld met banketbakkerscrème en banaan 
  

€ 14 /stuk 

Appel-veenbessentaart (8 personen) 
boterdeeg gevuld met frangipane, appeltjes en veenbessen 
  

€ 15 /stuk 

Frangipannetaart (8 personen) 
 
€14.50/stuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taarten van biscuit  



 Prijs 

Worteltaart 6-8 personen 
biscuit op basis van wortel, kaneel en walnoten, afgewerkt met een 
citroen icing 
  

€ 18 /stuk 

Chocolade-Hazelnoot – 8 personen 
biscuit op basis van hazelnoten, chocolade en rum, afgewerkt met 
marsepein en ganache 
  

€ 25 /stuk 

Frambozenkoepeltaart (10 personen) 
amandelbiscuit met frambozen, afgewerkt met marsepein 
  

€ 30 /stuk 

Bosbessen-Advocaattaart 
voor 8 tot 10 personen 
  

€ 20 /stuk 

Frambozen-Brownie (8 à 10 personen) 
lagen van brownie, gevuld met een frambozenbotercrème 
  

€ 24 /stuk 

Amandelbiscuit met rode vruchten (10 personen) 
Amandelbiscuit met slagroom en rode vruchten, afgewerkt met een 
chocolade spiegel 
  

€ 24 /stuk 

Vanillebavarois met peren op rode wijn (10 personen) 
amandelbiscuit met een vanillebavarois en peren op rode wijn 
  

€ 30 /euro 

Druiventaart met witte wijn (10 personen) 
bladerdeeg gevuld met een crème van witte wijn, afgewerkt met druiven 
  

€ 30 /stuk 

Zomerse taart met bessen (3 lagen – 10 personen) 
vanillebiscuit met home-made bosbessenconfituur en botercrème 
  

€ 45 /stuk 

Sinaasappeltruffeltaart (3 lagen – 10 personen) 
sinaasappeltaart met cointreau, gevuld met ganache 
  

€ 45 /stuk 

Citroen-Limoncellotaart (3 lagen – 10 personen) 
citroentaart afgewerkt met een botercrème op basis van Limoncello 
  

€ 45 /stuk 

Pure-Chocoladetaart (3 lagen – 10 personen) 
chocoladetaart gevuld met chocoladeganache 
  

€ 45 /stuk 

Verjaardagstaart (3 lagen – 10 personen) 
vanille sponge met homemade confituur, opgelegd fruit en een jasje van 
mascarponécrème. afgewerkt met een ganache 
  

€ 40 /stuk 

Worteltaart (3 lagen – 10 personen) € 35 /stuk 



een smaakbom van ananas, wortelen en walnoten met een 
citroenbotercrème 

 

Op de koffie 
Soesjes 
Gevuld met banketbakkersroom met een jasje van ganache 
  

€ 0.80 /stuk 

Taartje van fruitige soezen 
  

€ 4 /stuk 

Eclaire 
Gevuld met banketbakkersroom met een jasje van ganache 
  

€ 1.20 /stuk 

Eclaire 
gevuld met citoencrème, afgewerkt met italiaans schuim en frambozen 
  

€ 1.80 /stuk 

Crème brûlée taartjes 
Croutedeeg met ‘crème brûlée’ 
  

€ 2.50 /stuk 

Cakepops 
Op basis van vanille of chocolade 
  

€ 2 /stuk 

Koekjes op een stokje 
zandkoekjes gevuld met een chocoladecrème, afgewerkt met royal icing 
  

€ 2.50 /stuk 

lemoncurdtaartjes 
croutedeeg gevuld met lemoncurd, afgewerkt met meringue 
  

€ 3 /stuk 

Appelcake 
voor 6 à 8 personen 
  

€ 10 /stuk 

Sinaasappel-chocoladecake 
voor 6 à 8 personen 
  

€ 12 /stuk 

Chocoladetaartjes 
Chocolade croutedeeg met een sinaasappelganache 
  

€ 2.50 /stuk 

Chocoladebrownies 
  

€ 2 /stuk 

chocoladecake met chocoladeglazuur 
voor 6 à 8 personen 
  

€ 14 /stuk 

Bananencake met bananenglazuur 
voor 6 à 8 personen 
  

€ 14 /stuk 



Ananas-basilicim taartjes 
zanddeegbodem gevuld met amandel-chocolademengsel en verse ananas 
met basilicum 
  

€ 2.50 /stuk 

Braambessentaartjes 
bretoens zanddeeg met een crème van braambessen, afgewerkt met een 
spiegel van aardbeien 
  

€ 3.50 /stuk 

karamelbavarois taartje 
bretoens zanddeeg met karamelbavarois en een karamelspiegel 
  

€ 3.50 /stuk 

Eclaire 
gevuld met een chocolade-mousselinecrème 
  

€ 2.20 /stuk 

Portugese custardtaartjes 
Bladerdeeg gevuld met custardvulling 
  

€ 1.50 /stuk 

Biscuitrolletjes 
afgewerkt met rood fruit en een mascarponé crème 
  

€ 3 /stuk 

Citroencake met yoghurt en maanzaad 
voor 6 à 8 personen  

€ 10 /stuk 

 

Panna Cotta 
gemaakt van witte chocolade met een coulis van rood fruit  

€ 3.50 /stuk 

Chocolademousse  € 3.50 /stuk 

Tiramisu 
Met alcohol  

€ 2 – 3 /stuk 

Tiramisu Cointreau 
Tiramisu op basis van mango en passievrucht met Cointreau  

€ 4 /Stuk 

Tiramisu met aardbeien 
Tiramisu met laagjes van aardbeien en crème de cassis  

€ 4 /stuk 

Chocolade-Mascarpone 
Blauwebessen-mascarponeroom met chocolade  

€ 3.50 /stuk 

Citroenroom 
Citroenroom afgewerkt met meringue  

€ 3.50 /stuk 

Citroenkaastaartje 
Laagjes van zandkoekjes, lemoncurd en mascarpone 

€ 3.50 /stuk 

 

 



 

Leuke traktaties  
 Prijs 

Cake-ijshoorntje 
Gemaakt van vanillecake, afgewerkt met een kleurrijk laagje fondant  

€ 3 /stuk 

Donuts 
afgewerkt met een laagje chocolade (puur-melk-aardbei-caramel-wit)  

€ 1.60 /stuk 

Appeltaartje op een stokje 
bladerdeeg gevuld met appelen, kaneel en rozijnen  

€ 4 /stuk 

Chocolade lolly’s  € 2.50 /stuk 

Frisco’s van advocaatbavarois met aardbei 
de frisco is gemaakt van advocaatbavarois, aardbeiengelei en witte chocolade  

€ 3.75 /stuk 

Mini-Donuts 
met vanille of kaneel, afgewerkt met vloeibare fondant 

€ 10 /10 st 
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