Gebak, Taarten en Desserts
Gebak & petit fours
Voor al die heerlijke zoetigheid kunt u uiteraard ook bij ons terecht. Alles wordt geheel naar uw wens gemaakt, denkt u bijvoorbeeld aan,
schuimgebak, harde mokka's, vruchtengebak, Bosse bollen, ganache bollen, eclairs, rolgebak, kwarkgebak of bavaroise gebak. Dit is een
kleine greep uit ons assortiment, het is teveel om op te noemen. Voor verschillende petit fours kunt u ook bij ons terecht, ze kunnen geheel
naar eigen wens worden afgewerkt, met fondant of marsepein, met een tekst, logo of foto, en in verschillende kleuren Mocht u nog andere
speciale wensen maak dan gerust een afspraak , en dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen, we breiden ons assortiment
graag voor u uit. De gebakjes gaan vanaf:
Gebak €Barbecueschotel
1,90 p. stuk
Petit
fours
vanaf € 1,80€p.13.95
stuk
Vanaf 4personen
Cupcakes vanaf € 1,70 p. stuk
Hamburger, Worstje, Speklap, 2 stokjes Saté, Kipfilet en Sjaslick

Gelegenheidstaarten
Luxe
Barbecueschotel
Voor al uw speciale taarten bent u bij ons aan het
juiste
adres, of het nu gaat om bruidstaarten, kindertaarten, communietaarten of
Vanaf
18.50
fototaarten, alles wordt naar uw wens gemaakt, zoals 4personen
smaak, kleur€en
grote en bij de bruidstaarten het aantal lagen. Standaard worden de
Biefstuk,
Lamshaas,
Eendenborst,
Gamba's,
Papillotte
van fondant,
heilbot maar marsepein kan ook dit heeft een
taarten gevuld met slagroom , jam en aardbeien. Verder worden de taarten
bekleed met
meerprijs van € 0.25 p.p.
Een barbecue huren voor 25 á 30 personen kost € 25,Kindertaarten kunt u bij ons bestellen en gaan vanaf € 2,50 p.p. en onze bruidstaarten gaan vanaf € 3,85 p.p.
(incl. gas en schoonmaken)
Naargelang de verschillende wensen voor de afwerking kunnen we de juiste prijs bepalen, bij de bruidstaarten is de prijs exclusief de prijs
Voor huur van borden en bestek rekenen wij € 1,50 per set (bord, vork en mes)
van het bruidspaartje.
(incl. afwaskosten)

Zoete Hapjesschaal (30 stuks)
€ 33,- per schaal.
Brownie, mini kersen vlaatje, fruitspiesje, slagroomsoesje met chocolade en mini aardbeienbavaroise gebakje.

Desserts en toetjes
geniet na uw diner, buffet of BBQ van onze heerlijke desserts en toetjes. Maak uw feest compleet u kunt al een toetje bestellen vanaf:
1 persoon
4 personen
6 personen
10 personen

€ 2,25
€ 7,50
€ 11,€ 18,-

Chocolade bavaroise, aardbeien bavaroise, mascarpone crème met honing en gegrilde ananas, tiramisu, trifle, panna cotta met roodfruit,
vers fruitsalade en cheescake.
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