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SWEET DREAMS
“MY PIECE OF CAKE”

Diverse taarten en cakes

Cheesecake (vanaf €25,00)
Diverse varianten mogelijk: vanille, bosbes, karamel etc.

Carrotcake (vanaf €25,00)
Met walnoten en smaakvolle roomkaas-topping

Chocolade Oreo (€25,00)
‘Fudgy’ chocoladetaart met Oreo-botercrème

Luxe Appeltaart (vanaf €22,50)
Gevuld met rozijnen, amandelen en abrikozenjam

Key Lime Pie (€22,50)
Limoen yoghurt

Banana loaf (€17,50)
Bananenbrood met chocolade en vanille topping

Appel of Citroen Bundt Cake (€17,50) 
Tulband appel en kaneel / Tulband citroen en kokos

Red Velvet (vanaf €25,00)
‘Rode’ chocoladetaart met zoete topping

Lagen taart (prijs in overleg)
Twee- of drie lagen cake, gevuld met botercréme. 
Mogelijk in diverse smaken. Afgetopt met vers fruit 
en/of meringue. 
Ook mogelijk voor babyshower / birthday cake

Ik maak uitsluitend gebruik van verse (seizoens-) ingrediënten.

Bovenstaande taarten/cakes is een greep uit het assortiment. Heb je eigen wensen/voorkeuren, in overleg kijken we 
samen wat er mogelijk is. Ook voor speciale gelegenheden kan je bij mij terecht. 



SWEET DREAMS
“SWEETIES”

Diverse kleine gebakjes

Mini taartje (vanaf €2,50 p.s.) 
Diverse varianten mogelijk: 
• Carrotcake
• Lemon
• Red Velvet
• Lemon curd 
• Pistache, Bosbes
• Chocolade
• Karamel
• Cheesecake 
• Aardbei
• Hummingbird (ananas, banaan)
• Banketbakkersroom met vers fruit

Brownie (Klein €2,00 / Groot €2,50)
‘Fudgy’ chocolade brownie met walnoot

Blondie (Klein €2,00 / Groot €2,50)
Witte chocolade blondie met pecan

Pavlova (Vanaf €3,00 p.s.)
Meringue gevuld met mascarponecrème en vers fruit

Scone (Vanaf €2,50 p.s.)
Met aardbeiencrème en vers fruit

Madeleine (Vanaf €1,50 p.s.)
Typisch Frans gebakje

Macaron (Vanaf €1,50 p.s.)
Luchtige macaron gevuld met een zachte crème

Minimale afname per soort; 10 stuks.  

Ik maak uitsluitend gebruik van verse (seizoens-) ingrediënten. Bovenstaand assortiment is ook mogelijk in de vorm 
van een ‘zoete tafel’ met diverse soorten ‘Sweeties’. 

In overleg kijken we samen wat er mogelijk is. Denk hierbij aan speciale gelegenheden of specifieke wensen.



Hartig
“CANAPES”

NO PARTY WITHOUT CANAPES

Kleine hapjes voor tussen de duim en 
wijsvinger. Diverse mogelijkheden in vlees, vis 
of vegetarisch. Bijvoorbeeld:
• Eigengemaakte saucijzenbroodjes met cranberry’s
• Frisse springrolls gevuld met noodles en groente/fruit
• Mini quiches (diverse variaties mogelijk)
• Hartige brioche (diverse variaties mogelijk)
• Hartige mini tartelettes (diverse variaties mogelijk)
• Aranchini’s

Prijs voor canapés gaan per persoon 
(min. 6 personen): 
3 canapés - €  5,00 per persoon 
5 canapés - €  7,50 per persoon
7 canapés - €10,00 per persoon

Canapés ook mogelijk in buffétvorm.

Verschillende soorten borrelplateaus gevuld 
naar wens. 
• Kaas (€ 7,00 per persoon)
• Crudite / Groente (€5,50 per persoon)
• Charcuterie (€6,00 per persoon)
• Focaccia uit de streek Puglia en eigengemaakte  
   kruidenboter (€3,00 per persoon)

Borrelplateaus vanaf 6 personen. 

Frisse seizoenssalades, bijvoorbeeld:
• Citrus of nectarine, burrata en tomaatjes. 
• Couscous
• Pompoen met granaatappel, yoghurt en chili

Prijs voor salades gaan per persoon 
(min. 6 personen per soort) €4,50

Salades ook mogelijk in buffétvorm.

Ik maak uitsluitend gebruik van verse (seizoens-) ingrediënten. In overleg kijken we samen wat er mogelijk is en hoe 
we jouw wensen vorm kunnen geven. 



LUNCH
“A” - 12,50 per persoon

“C” - 22,50 per persoon

Sandwich
Dikke plakken brood, luxe belegd 

Salade of wrap
Diverse mogelijkheden

Yoghurt 
Yoghurt met granola en seizoensfruit

Dranken
Melk, karnemelk en fruitwater / jus d’orange

Twee soorten sandwiches
Dikke plakken brood, luxe belegd 

Soep
Diverse mogelijkheden

Fruit- of kokosbowl
Gevuld met granola en seizoensfruit

Salade
Frisse seizoenssalade

Zoet
Eén sweetie

Dranken
Melk, karnemelk, fruitwater en een lekkere lunchcocktail

“B” - 17,50 per persoon

Twee soorten sandwiches
Dikke plakken brood, luxe belegd 

Salade of wrap
Diverse mogelijkheden

Yoghurt
Yoghurt met granola en seizoensfruit

Zoet
Eén sweetie

Dranken
Melk, karnemelk en fruitwater / jus d’orange

SIMPEL EN SNEL - 5,50 per persoon 

Dubbele Sandwich (€3,50)
Dikke plakken brood, luxe belegd 

Dranken (€2,00)
Fruitwater / jus d’orange



OVERIG

Fruit Bowl (Vanaf €3,00 per stuk)
Gevuld met mascarponecrème, vers fruit en granola

Kokos Bowl (Vanaf €3,00 per stuk)
Kokosnoot gevuld met mascarponecrème, vers fruit en 
granola.

Minimale afname per soort; 10 stuks.  

Mueslireep (€1,50 per stuk)
Home-made mueslireep met noten, pitten en fruit 

Fruitwater (€1,50)
Water gevuld met diverse soorten vers fruit 
(seizoensgebonden) 

Smoothie (€2,50)
Op basis van diverse fruitsoorten (seizoensgebonden)

Brunchcocktail (€2,50)
• Mimosa
• Elderflower 

Melk / Karnemelk (€2,00)

REFRESHMENTS
“dranken”



Prijzen en mogelijkheden in overleg.

BRUIDSTAART en Sweet table

CATERING Events

Prijzen en mogelijkheden in overleg.


