Prijslijst Zoet&Zo 2018
Bestellingen kunt u via de mail(info@zoetzo.nl) of telefonisch (0640568693) doorgeven. Graag de
bestelling minimaal 4 dagen van tevoren doorgeven. Bij een bestelling boven de €50,- wordt de
(taart-) bestelling thuis of op locatie geleverd. Het is mogelijk om Engels servies, tafelkleden en
etageres te huren, hiervoor wordt €1,50 per persoon gevraagd.

Regio:
Someren, Asten, Cranendonck,
Nederweert
Helmond, Deurne, Heeze-Leende,
Weert, Geldrop- Mierlo
Eindhoven, Veldhoven,
Valkenswaard, Nuenen, Gemert –
Bakel

Bezorgkosten
Alleen bezorging
-

Bezorging en ophalen ( sweet
table of incl. Servies)
-

€5,00

€ 10,00

€7,50

€ 15,00

Sweet table
Prijs
75 zoetigheden
€ 145
100 zoetigheden
€ 190
125 zoetigheden
€ 220
150 zoetigheden
€ 275
175 zoetigheden
€ 305
200 zoetigheden
€345
225 zoetigheden
€385
De sweet table wordt geleverd met tafelkleden, taart plateaus, appelkistjes, naamkaartjes en
eventueel gebaksbordjes. De zoetigheden kunnen uit ‘Zoet’ en ‘mini cupcakes’ gekozen worden.
Indien u grote cupcakes wilt, wordt hiervoor een meerprijs voor gevraagd. Zoet&Zo zet de sweet
table voor u klaar en doet de afwas!
Extra te bestellen (prijs in overleg):
 Ranjatap ( 5 L )
 Naked cake met rood fruit in de smaken vanille, chocolade of red velvet (2 laags, seizoensproduct)
Hoera, een baby!
Roze of blauw taart
€12,- (kleine taart)
€18,- (grote taart)
Cupcakes
€1,15 (mini)
€ 2,35 (normaal)
De sweet table is ook leuk voor een babyborrel of babyshower. Natuurlijk wordt de sweet table voor
een babyborrel geheel in stijl geleverd in het ‘roze’ of ‘blauw’!

Drank
Jus d’orange
Rode vruchten smoothie
Mango – sinaasappel smoothie
Banaan smoothie

250 ml
€ 1,60
€ 1,85
€ 1,85
€ 1,85

500 ml
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Zoet ( per 4 stuks te bestellen)
Brownie:
- Oreo
- Caramel
- Pecan
- Rood fruit
- Framboos – witte chocolade
Cake:
- Appel- speculaas taartje
- Bosbessenkoek
- Peren – kletskop cake
- Appel – noten cake
- Bosbessen – perzik cake
- Kruimel cake
Crème taartjes:
- Appel
- Caramel – chocolade ganache
- Noten – karamel
- Bosbessen – lemon curd (seizoensproduct)
- Aardbeien (seizoensproduct)
Mini cheesecake:
- Cookie dough
- Oreo
- Lion
- Appel crunch
- Red velvet
- Banoffee
- Framboos – witte chocolade
Choco trufels:
- Red velvet
- Speculaas – witte chocolade
- Oreo
- Brownie – karamel

Prijs per stuk
€ 1,95

€ 1,95

€ 1,95

€1,95

€ 0,95

Cupcakes
Prijs per stuk
Mini cupcakes ( per smaak minimaal 4 stuks
€1,15
bestellen)
Cupcake
€2,35
Smaken:
- Dreamer (chocoladecupcake met pecannoten & chocolade crème)
- Bueno ( chocoladecupcake met bueno & chocolade crème)
- Chocolat war (chocoladecupcake met karamel & chocolade crème)
- Blueberry (vanille cupcake met bosbessen, lemon curd & vanillecrème)
- caramel (caramelcupcake met stroopwafel & vanillecrème)
- Banaan ( vanillecupcake met banaan & vanillecrème)
- Red velvet (red velvet cupcake met vanillecrème)
- Vanille ( vanillecupcake met vanillecrème)
- Peach Beach (vanillecupcake met perzikstukjes & vanillecrème)
- Appel ( vanillecupcake met appel stukjes & vanillecrème)

Brood
Zalm & kruidenkaas
Gerookte kip, sellerdie, walnoten
Carpaccio, truffelmayonaise,
pijnboompitten, parmakaas
Kaas, groene pesto, paprika, komkommer
Gerookte kip, spek, komkommer,
rode ui, peppadew
Huisgemaakte eier- truffelsalade
Brie, abrikoos, amandelschaafsel
Beenham met mosterdsaus
Oude kaas met vijgenchutney
Tonijnsalade, komkommer, rode ui

Mini zacht
broodje

Mini
sandwichtoren

Sandwichtoren

€1,25

€1,50

€2,35

Hartig

Prijs per stuk

Ei varianten:
- Ei- spek
- Scrambled egg
- Ei- tomaat
- Ei wrapp
Scones (vanaf 6 stuks te bestellen):
- Naturel
- Appel – speculaas
- Bosbessen

€1,50

€ 0,75

Bij de scones wordt clotted cream, jam en lemon curd geleverd.

Brood varianten:
- 2 american pancakes met chocoladepasta & stroop
- 2 croissant met chocoladepasta & jam
- 2 broiche broodjes met chocoladepasta & jam
- 2 rozijnenbollen met roomboter & suiker
Vers fruit ( een stokje met 4 fruit)

Quiches
Zalm ( zalm en courgette)
Uien ( gruyere kaas en rode ui)
Prei- spek (spekreepjes en prei)
Gehakt- tomaat (gehakt, tomaat en doperwten)
Spek- champignon (spek en champignons)
Kip (kipreepjes, prei en paprika)
Caprese (mozzarella, zongedroogde tomaatjes en rode ui)
Brie-pecan (brie, pecannoten en zongedroogde tomaatjes)

€ 1,50

€ 1,50

Klein (8
personen)

Groot (12
personen)

€12,50

€18,50

