Drank
Rode vruchten smoothie
Mango – Sinaasappel smoothie
Banaan smoothie
Watermeloen –aardbeien smoothie
Verse jus d’orange
Homemade Limonade

Prijs per 500 ml
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00

Stukswerk
Brownies
Oreo Brownie
Rocky Road Brownie
Cookie Dough Brownie
Blondies
Banana bread muffin
Choco bite
Choco chip cookies
Appel choco taartje
Lemon curd gebakje
Chunky Apple Cake
Cherry Pecan Cake
Frambozen – mascarpone gebakje
Red velvet – creamcheese gebakje
Oreo Cookie dream gebakje
Roze zoete gebakje
Bosbessen quiche
Geboorte flikkies (10x)
Geboorte zoentje (5x)
Appel – speculaas croissant
Appel – fudge cake
Caramel-cheesecake koekie

Prijs per stuk
€ 1,50
€ 1,65
€ 1,65
€ 1,65
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,50

Cupcakes

Prijs per stuk

€ 0,85
Mini cupcake
€ 1,75
Cupcake
Zoet:
- Dreamer (chocoladecupcake met pecannoten & chocoladecreme)
- Bounty(chocoladecupcake met kokosvanille creme)
- Chocolat War (chocoladecupcake met vanille&chocolade crème)
- Blueberry (bosbessencupcake met lemoncurdcreme)
- Peach Beach (perzikcupcakes met frambozentopping)
- Mokka (mokkacupcake met mokkacreme en mokkaboon)
- Red velvet (red velvet cupcake met creamcheese topping)
- Cherry Pie (vanillecupcake met vanillecrème met kersenjam)
- Pretty woman (champagnecupcake met aardbeiencreme)
- Americo (mandarijncupcake met bastognecreme)
- Apple Crumble (appelcupcake met kaneelcrème en crumble)

Suprise in a jar
Love in a jar
(Een potje gevuld met oreokoekies, aardbeiencoulis, brownie en red velvet)

Prijs
€ 2,95

Summer in a jar
(Een potje gevuld met lemon curd, cafe noir en heerlijke cake)

€ 2,95

Home in a Jar
(Een potje gevuld met appeltaart, vanille crème, chocobiscuit)

€ 2,95

Sweet in a Jar
(Een potje gevuld met bokkepootjes, frambozencoulis, chocobiscuit en
slagroom)
Chocolat in a Jar
( Een potje gevuld met mars, brownie, slagroom en caramel)

€ 2,95

Summer Strawberry in a Jar
(Een potje gevuld met aardbei, biscuit, slagroom, lemon curd en witte
chocolade

€2,95

Brood (keuze: sandwich toren, bagel of broodje)
Brood belegt met spinazie, roomkaas en gerookte zalm
Brood belegt met gerookte kip, selderie en walnoten
Brood belegt met wortelsalade en belegen kaas
Brood belegt met tonijn, groene paprika, rode ui en kappertjes
Brood belegt met groene pesto, kaas, tomaat en komkommer
Brood belegt met gebakken parmaham en tomatenpesto
Brood belegt met omelet, kaas en bosui
Brood belegt met tomaat, pesto en mozzarella
Brood belegt met brie, abrikoos en amandelen
Brood belegt met mango chutney en oude kaas
Brood belegt met geitenkaas, rucola en appel
Brood belegt met rosbief, olijven en mozzarella

€ 2,95

Prijs per stuk
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

Hartig
2x Scones met clotted cream & jam (vega)
Appel muesli scone (vega)
Worstenbroodje
Egg muffin
Scrambled egg
Hartige broodmuffin met oude kaas (vega)
Hartige gevulde croissant
Zalm-basilicum bonbon
Pizza bonbon
Calzones
Mini pizza
Italiaanse bite
Kipsaucijsje
Paprika rolletje (vega)
Hartig rolletje
Omeletrolletje met geroosterde paprika
Omeletrolletje met geitenkaas
Vers Fruit (4 stuks p.p.)
Plukbrood (voor meerdere personen) (vega)
Een desembrood gevuld met kruidenboter, oude
kaas en peterselie uit de oven.

Prijs per stuk
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,75
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 8,50

Hartige Taarten

Prijs grote taart

Vistaart

Prijs klein
taartje
€ 8,50

Uientaart

€ 8,50

€ 15,00

Tomatotaart

€ 8,50

€ 15,00

Provençaalstaart

€ 8,50

€ 15,00

Spektaart

€ 8,50

€ 15,00

Paprikataart

€ 8,50

€ 15,00

€ 8,50

€ 15,00

Quiche gevuld met courgette en zalm
Quiche gevuld met pittige gruyere kaas en rode ui
Quiche gevuld met gehakt, paprika en tomaat
Quiche gevuld met kip en Provençaalse kruiden
Quiche gevuld met bacon en champignons
Quiche gevuld met geroosterde paprika, ham en
amandelen

Kerrietaart
Quiche gevuld met sperziebonen, gehakt en kerriekruiden

€ 15,00

Zoete Taarten

Prijs grote taart

Mokka-advocaat

Prijs klein
taartje
€ 8,50

Marstaart

€ 8,50

€ 15,00

Zoenentaart

€ 8,50

€ 15,00

Zoete roze taart

€ 8,50

€ 15,00

€ 8,50

€ 15,00

Baileys mascarpone taart

€ 8,50

€ 15,00

Appel choco- speculaas

€ 8,50

€ 15,00

Lemon curd

€ 8,50

€ 15,00

Zomervruchten cheesecake

€ 8,50

€ 15,00

€ 8,50

€ 15,00

€ 8,50

€ 15,00

€ 8,50

€ 15,00

Kersen – Witte chocolade cheesecake

€ 8,50

€ 15,00

Brownie pie

€ 8,50

€ 15,00

Oreo Cookie Dream

€ 8,50

€ 15,00

Choco Strawberry Oreo taart

€ 8,50

€ 15,00

Mokka biscuit gevuld met advocaatcrème en bedekt met
pure chocolade
Meringue & biscuit taart gevuld met marscreme en
caramelsaus
Meringue taart gevuld met mini zoenen & slagroom
Roze biscuit bedekt met frambozenjam en meringue

Banaan ferrero taart
Biscuit taart met stukjes banaan en ferrero chocolade
Biscuit taart gevuld met kwark – mascarpone crème en
vleugje Baileys
Appeltaart met chocoladestukjes, fudgestukjes en
speculaaskruiden
Koffie bodem met frisse limoen creme
Cheesecake gevuld met zomervruchten

Cranberry noga taart
Biscuit taart met nogacreme & cranberrycompote bedekt
met amandelschaafsel

Malteser choco cheesecake
Chocolade cheesecake met oreobodem gevuld met
maltesers en bedekt met ganache en maltesers

Bosvruchten – speculaas cheesecake
Vanille cheesecake met speculaasbodem bedekt met
bosvruchten topping
Witte chocolade cheesecake met lange vingersbodem
bedkt met kersen topping en witte chocolade schaafsel
Brownie taartje met ganache en mini marsmallows &
maltesers
Oreo biscuit taartje gevuld met chocolade slagroom en
kersenjam bedekt met oreokoekjes.
Chocolade biscuit met stukjes oreo, gevuld met slagroom
en aardbeien. De biscuit is bedekt met pure chocolade
krullen en gedecoreerd met aardbeien en oreokoekjes.

€ 15,00

Engels servies
Het is mogelijk om Engels servies (kopje-schotel, bestek, tafelkleden, etageres, borden,
glazen, theepot) bij de hapjes te bestellen, hiervoor wordt €2,50 per persoon gevraagd. Dit is
inclusief de bezorging, tafel aankleden en de afwas. Ik zorg voor alles, totaal aangekleed in de
traditionele Engelse sfeer met bijpassend servies en dergelijke, en zo heeft u er geen werk
aan.
Annuleringen
Annuleringen of veranderingen graag 24 uur van te voren doorgeven. Indien dit niet gebeurt,
wordt de bestelling in rekening gebracht.
Reiskosten
Als de enkele reis meer dan 15 kilometers is, worden reiskosten gevraagd.
16km- 25km: €10,00,26km-35km: €15,00,>35km: in overleg

