
 

 

 

Framboos Bavarois 20 cm € 19,95 
Deze taart is geschikt voor 8/10 personen 

De taart ontdooien voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar. 

 

Sinaasappel Bavarois 20 cm € 19,95 
Deze taart is geschikt voor 8/10 personen 

De taart ontdooien voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar 
 



 

 

 
 

 

Peer Karamel Bombe Bavarois € 20,95 
Deze taart is geschikt voor 8/10 personen 

De taart ontdooien voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar. 

 

Bosvruchten Bombe Bavarois € 20,95 
Deze taart is geschikt voor 8/10 personen 

De taart ontdooien voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar 



 

 

 

 

 

 

Tiramisu klassiek Italiaanse dessert 
De tiramisu ontdooien voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar 

4 stuks per doos € 12,95 

 

Framboos Bavarois 
De Framboos ontdooien voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar 

4 stuks per doos € 12,00 
 



 

 

 

Pistache Bavarois 
Het Pistache ontdooien voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar 

 
Per 4 stuks in doos € 12,00 

 

Vul uw bestelling in op ons formulier en geef deze af in onze winkel. Na ontvangst 

van uw betaling zullen wij uw bestelling reserveren. U kunt deze op een later 

gewenste datum ophalen. 

Let op!! Wij sluiten zaterdag 24 december om 16:00 uur!!! 

U dient voor die tijd uw bestelling op te halen. 

Telefonische bestellingen worden niet aangenomen!! 

Bestellingen voor 15 december kunnen wij garanderen. Mocht u na deze datum 

bestellen dan kunnen wij niet garanderen uw bestelling op tijd klaar te hebben. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bestellijst 
 

IJstaarten     Prijs per stuk  Aantal  totaalprijs 

 

Karamel  4/6 personen  € 13,95  ……..  € ……… 

Yoghurt-Mango 4/6 personen  € 13,95  ……..  € ……… 

Aardbei  4/6 personen  € 13,95  ……..  € ……… 

Bitterkoekjes  4/6 personen  € 13,95  ……..  € ……… 

Chocolade  4/6 personen  € 13,95  ……..  € ……… 

 

Bavarois     Prijs per stuk  Aantal  totaalprijs 

 

Peer Karamel  8/10 personen € 20,95  ……..  € ……… 

Bosvruchten   8/10 personen € 20,95  ……..  € ……… 

 

Framboos 20 cm  8/10 personen € 19,95  ……..  € ……… 

 

Sinaasappel 20 cm 8/10 personen € 19,95  ……..  € ……… 

 

4 x 1 persoonsdessert   Prijs per 4 stuks Aantal  totaalprijs 

 

Tiramisu  4 personen  € 12,95  ……..  € ……… 

 

Framboos  4 personen  € 12,00  ……..  € ……… 

 

Pistache  4 personen  € 12,00  ……..  € ……… 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

  Naam:  ………………………… Datum afhalen……………………… 

 

 

  Telefoonnummer: ………………………… 

 


