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CHOCOLATE OVERLOAD DRIPCAKE
Een dripcake met pure chocolade ganache drip en versierd met verschillende chocolade decoratie, 
bijvoorbeeld bueno, kitkat, oreo etc.

Diverse smaken: 
• vanille biscuit met aardbeienjam en botercreme en pure chocolade ganache drip
• chocolade biscuit gevuld met chocolade ganache en vanille botercreme (+€7,50)
• red velvet gevuld met witte chocolade botercreme (+€7,50)
• carrot cake gevuld met vanille botercreme (+€7,50)

8 personen
12 personen
15 personen
18 personen
21 personen
25 personen
28 personen

€35,00 
€45,00
€55,00
€65,00
€75,00
€85,00
€95,00

LUXE DRIPCAKE
Een luxe dripcake versierd met eetbare bloemen, macarons en vers fruit naar keuze. Met eventueel tekst 
van fondant. Buitenkant van de taart en de drip kan aangepast worden naar de kleuren die u wenst!

Diverse smaken: 
• vanille biscuit met aardbeienjam en botercreme en witte chocolade ganache drip
• chocolade biscuit gevuld met chocolade ganache en vanille botercreme (+€7,50)
• red velvet gevuld met witte chocolade botercreme (+€7,50)
• carrot cake gevuld met vanille botercreme (+€7,50)

8 personen
12 personen
15 personen
18 personen
21 personen
25 personen
28 personen

€42,50 
€52,50
€62,50
€72,50
€82,50
€92,50
€102,50

CANDY DRIPCAKE
Een dripcake met witte chocolade ganache drip en versierd met verschillende snoep decoratie, 
bijvoorbeeld lollies, spekjes, meringues etc. Met eventueel tekst van fondant. 
Buitenkant van de taart en de drip kan aangepast worden naar de kleuren die u wenst!

Diverse smaken: 
• vanille biscuit met aardbeienjam en botercreme en witte chocolade ganache drip 
• chocolade biscuit gevuld met chocolade ganache en vanille botercreme (+€7,50)
• red velvet gevuld met witte chocolade botercreme (+€7,50)
• carrot cake gevuld met vanille botercreme (+€7,50)

8 personen
12 personen
15 personen
18 personen
21 personen
25 personen
28 personen

€35,00
€45,00
€55,00
€65,00
€75,00
€85,00
€95,00

VERJAARDAGSTAARTEN

Afhankelijk van de grootte van de stukken kan het aantal personen +2 of -2 afwijken.
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THEMA TAARTEN
Neem een kijkje in het fotoboek, op Facebook of Instagram voor extra inspiratie. Eigen ideeën zijn ook 
mogelijk, neem dan even contact met mij op!

Diverse smaken: 
• vanille biscuit met aardbeienjam en botercreme en pure chocolade ganache drip
• chocolade biscuit gevuld met chocolade ganache en vanille botercreme (+€7,50)
• red velvet gevuld met witte chocolade botercreme (+€7,50)
• carrot cake gevuld met vanille botercreme (+€7,50)

8 personen
12 personen
15 personen
18 personen
21 personen
25 personen
28 personen

€25,00 
€35,00
€45,00
€55,00
€65,00
€75,00
€85,00

LET OP: Dit zijn basis prijzen! (dit geldt alleen voor de Thema Taarten). De prijs wordt berekend aan de 
hand van de decoratie. Bijvoorbeeld met eetbaar plaatje + €5,-

VERJAARDAGSTAARTEN

Afhankelijk van de grootte van de stukken kan het aantal personen +2 of -2 afwijken.

UNICORN CAKE
Een eenhoorn taart met verschillende kleuren manen, u mag zelf de 3 verschillende kleuren bepalen.
De manen zijn gemaakt van botercrème. De hoorn, ogen en oren zijn gemaakt van fondant in de kleur 
naar wens, bijvoorbeeld goud of roze.

Diverse smaken: 
• vanille biscuit met aardbeienjam en botercreme
• chocolade biscuit gevuld met chocolade ganache en vanille botercreme (+€7,50)
• red velvet gevuld met witte chocolade botercreme (+€7,50)
• carrot cake gevuld met vanille botercreme (+€7,50)

8 personen
12 personen
15 personen
18 personen
21 personen
25 personen
28 personen

€30,00
€40,00
€50,00
€60,00
€70,00
€80,00
€90,00
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VANILLE CUPCAKES
minimale afname 6 stuks

met botercreme toef
met vulling, botercreme toef en versiering
met vulling en macaron

€2,50 
€2,75
€3,00

CITROEN CUPCAKES
minimale afname 6 stuks

met citroen botercreme toef
met vulling, botercreme toef en versiering
met vulling en macaron

€2,75
€3,00
€3,25

CHOCOLADE CUPCAKES
minimale afname 6 stuks

met pure chocolade botercreme toef
met vulling, botercreme toef en versiering
met vulling en macaron

€2,75
€3,00
€3,25

RED VELVET CUPCAKES
minimale afname 6 stuks

met witte chocolade botercreme toef
met vulling, botercreme toef en versiering
met vulling en macaron

€2,75
€3,00
€3,25

CUPCAKES
KEUZE UIT DE SMAKEN BOTERCREME
• vanille
• witte chocolade
• pure chooclade
• bueno
• oreo

KEUZE UIT DE SMAKEN VULLING
• karamel
• nutella
• jam
• ganache (wit, melk of pure chocolade)
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VECHTSE KANO
minimale afname 4 stuks €2,95 per stuk

KANO BITES
minimale afname 20 stuks €1,10 per stuk

DOE-HET-ZELF VECHTSE KANO BITES PAKKET
Binnen een handomdraai de lekkere Vechtse Kano bites die je zelf gemaakt hebt! 
En het leuke is, ze passen door de brievenbus, dus je hoeft er niet de deur voor uit. 
Of verstuur het als cadeau naar iemand anders! 

In dit pakket zit:
- 12 Vechtse Kano Bites
- Een spuitzak met frambozenbotercreme
- 12 kleine cupcake bakjes
- een uitleg

€19,95*
*excl. verzendkosten €4,-

Alleen verzendingen binnen 

Nederland

VECHTSE KANO

De taarten, brownies en blondies worden niet gesneden. De aantal stukken die ernaast staan is een advies.

Dit is een koek gevuld met witte chocolade, afgewerkt met een frambozen botercrème en verse frambozen als decoratie.
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DOLLE KOEK
minimale afname 8 stuks

witte chocolade frambozen 
chocolate chip (melk chocolade)

€1,50 per stuk

€1,50 per stuk

VRUCHTENSCHEP
te bestellen vanaf 4 stuks

bladerdeeg schelpje gevuld met 
banketbakkersroom en vers fruit

€2,75 per stuk

CHEESECAKE
12 punten

naturel cheesecake
witte chocolade frambozen cheesecake
witte chocolade met oreo bodem
pure chocolade en blauwe bessen
speculaas cheesecake
brownie bodem pure ganache

€25,00
€30,00
€30,00 
€30,00
€32,50
€35,00

RED VELVET TAART
16 punten

met witte chocolade botercreme €40,00

BROWNIES
12 stukken

met melk chocolade stukjes
met witte chocolade stukjes
karamel 

€25,00
€25,00
€30,00

BLONDIES
12 stukken

met Nutella
met Nutella, kinderchocolade, bueno
met Speculoos

€25,00
€30,00
€25,00

SMEUÏGE CHOCOLADE TAART
14 punten

met pure chocolade ganache en witte chocolade €35,00

BOKKENPOOTJESTAART
14 punten

luchtige vanille biscuit met slagroom en bokken-
pootjes en advocaat

€37,50

KOEKEN & TAART

De taarten, brownies en blondies worden niet gesneden. De aantal stukken die ernaast staan is een advies.


