
Zoetigheden
Zoet

Desserts worden geleverd in bakken of op schalen.

Zoete hapjesschaal
30 stuks | €35,00

Mini brownie, mini vruchten vlaaitje, fruitspiesje,
slagroomsoesje met chocolade en mini aardbeien bavaroise gebakje

Desserts en toetjes
1 persoon | €2,50
4 personen | €9,50

6 personen | €14,25
10 personen | €22,50

U heeft de keuze uit chocolade bavaroise, aardbeien bavaroise, 
mascarpone crème met honing en gegrilde ananas,

tiramisu, trifle, panna cotta met roodfruit, vers fruit salade of cheese cake

Cakepops
Standaard cakepops | € p2,20er stuk

Gepersonaliseerde cakepops | €2,75 per stuk
 

Standaard cakepops zijn afgewerkt met chocolade of fondant in een kleur
naar keuze met sprinkels naar keuze.

Bij gepersonaliseerde cakepops kunnen we de opties bespreken.

Giant cupcake
€17,50 zonder boetseerwerk | €22,50 met boetseerwerk

Een grote cupcake opgespoten met botercrème in een kleur naar keuze
met sprinkels naar keuze. Eventueel met boetseerwerk naar thema.
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Zoetigheden
Cupcakes

Standaard cupcakes | €2,20 per stuk
Cupcakes met plaatje | €2,50 per stuk

Cupcakes met boetseerwerk | €2,85 per stuk
Mini cupcakes | €1,50 per stuk

Bij de cupcakes maken we onderscheid in 3 soorten.
 

Standaard cupcakes zijn de cupcakes die we ook in de winkel hebben, 
afgewerkt met chocolade, snoepjes of als unicorn en koekiemonster.

 
Bij de cupcakes met een plaatje kunt u ons een afbeelding sturen die 

u er graag op zou willen, of wij kiezen iets voor u uit. Deze worden dan 
afgewerkt in het bijpassende thema.

 
Cupcakes met boetseerwerk zijn bijvoorbeeld dierengezichtjes, 
babyshower cupcakes met geboetseerde tutjes en flesjes etc. of 

een ander thema waar boetseerwerk bij komt kijken. 
 

Op de mini cupcakes komt altijd een botertoef in een kleur naar keuze. 
Daarnaast kunt u kiezen voor een afwerking met sprinkels, 

een klein fotootje of een logo. 
 

Voor de cupcakes met een plaatje of met boetseerwerk heeft u de keuze 
tussen met of zonder botertoef.
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