Granola: € 3,5 per 200gr
Granola met rozijntjes: € 3,7 per 200 gr
Granola met chocolade: € 4 per 200gr
Confituur: € 3,5 per potje (230gr)
Pannenkoeken: € 4/10stuks
Lactosevrije pannenkoeken: € 4/10stuks

6
personen
Confituurtaart
Flantaart, rijsttaart,
frangipanetaart
Bresiliennetaart, kaastaart
kriekentaart, chocoladetaart
Fruittaart
Fruitbiscuit (rond of rechthoek)
Biscuit met fruit& foto

8
personen

10
personen

12
personen

14
personen

(rechthoek)

(rechthoek)

€ 8,5
€ 11

€ 11
€ 14

€ 12

€ 15

€ 12
€ 24
€ 32

€ 16
€ 32
€ 40

€ 40
€ 48

€ 48
€ 56

€ 56
€ 64

€ 21

€ 28

€ 35

€ 42

€ 49

€ 29

€ 36

€ 43

€ 50

€ 57

€ 22

€ 29
€ 40→€60

€ 36

€ 44

€ 50

(rond of rechthoek)

Biscuit(gewoon of chocolade)
met speculaas- of
chocomoussevulling
(rond of rechthoek)

met foto
M&M’s taart (rond of rechthoek)
Cijfer of lettertaart

(8a12p)

Roomhoorntjes
€ 1,50/st
Cupcakes met glazuurtopping € 2,30/st
(per 6 stuks)
Cupcakes met roomtopping
(per 6 stuks)

€ 2,50/st

Afwerking met
foto op topping
+ 4euro( per 6) +
8 euro (per 12)
Afwerking met
foto op topping
+ 4 euro( per 6)
+8euro ( per 12)

*De prijzen zijn
richtprijzen. Ik werk
steeds met verse
producten, waardoor
sommige prijzen kunnen
wijzigen. (opgemaakt op
21/02/’21)

De biscuits worden steeds rijkelijk gevuld met vers fruit, speculaas,
of chocomousse. Wil je dit liever met iets anders? Alles is mogelijk!
Voor de afwerking aan de zijkant van de biscuit kan je kiezen tussen
kleurrijke sprinkels, chocoladeschilfers of bresiliennenootjes.
Wil je graag een fototaart en mag daar nog iets extra’s bij zoals bijvoorbeeld
snoepjes of koekjes? Laat het me zeker weten en ik bekijk wat mogelijk is.
Ook voor cupcakes kan je zelf de topping kiezen. Dit kan met een
basisglazuurafwerking, ofwel met een roomtopping, met nog extra lekkers.

Hemels Zoete groetjes,
Riena

