Bestelformulier Tanja’s Zoete Catering
Naam klant:
Datum:
Ophaal- / leverdatum:
Ophalen op:

- St. Antoniusstraat 5, Panheel
- Nunhemstraat 1, Weert

Bezorgen op:

Cupcakes*

Normaal

Mini

(per doos van 6, minimaal 12)

(per doos van 12, minimaal 24)

= € 2,25 per cupcake

= € 1,25 per cupcake

Vanille
Red Velvet
Vanille-discodip
Citroen-maanzaad
Frambozen
Orange–chocolade
Melkchocolade
Mokka
Nutella
Salted Caramel
After Eight
Speculoos
Schwarzwälder
Oreo
* Cupcakes kunnen besteld worden vanaf per smaak, per doos van 6 stuks, met
een totale minimum afname van 12 stuks. Vraag naar de mogelijkheden voor het
personaliseren van cupcakes!

Taarten

15 cm (8-12 p)
= € 20,-

20 cm (15-20 p)
= € 40,-

25 cm (24-30 p)
= € 60,-

Red Velvet
Carrotcake
Vanille – rood fruit
Chocolade – mokka
Chocolade
Bovenstaande taarten kunnen ook als kindertaart geleverd worden en kunnen
gepersonaliseerd worden met cakeprint of handgeschilderde afbeelding (+€ 10)

Brownies & Repen

Klein (6-9 porties) = € 15,-

Groot (12-18 porties) = € 30,-

Frambozenblondie
Pure chocoladebrownie
Salted Caramel-brownie
Citroenreep
Rolo-blondie
Pecanreep

Macarons

Per doos van 10 stuks = € 12,50

Witte chocolade–framboos
Champagne
Lemon curd
Orange curd
Nutella
Salted Caramel
Ganache
Vanille
Discodip
Speculoos

Biergebak
Aantal (vanaf 6 stuks)
CMS Bavarois = € 2,50 p.s.
CMS Cookie = € 1,25 p.s.
Klein: 6-9 porties = € 16,50

Groot: 12-18 porties = € 33,00

CMS Brownie
IPA Citroenreep
Doos van 6 stuks (à € 15,-)
CMS Cupcake = € 2,50 p.s.
Aantal: ± 10-12 porties per taart = €17,50
Porter van Limburg taart

Desserts
Halve bol/in glaasje*

Aantal (vanaf 6 stuks) = € 2,50 per stuk

*doorhalen wat niet van toepassing is

Frambozenbavarois
Mangobavarois
Aardbeienbavarois
Bosvruchtenbavarois
Champagnemousse met aardbeiencoulis**
Chocolademousse combi (wit/melk/puur)
Mascarponemousse met speculoos**
Mokka-chocolademousse
Karamelbavarois
** Enkel verkrijgbaar in glaasje

Desserttaart

Aantal (10-12 porties) = € 20,-

Pure chocolademousse met kersencremeux
Chocolademousse combi (wit/melk/puur)
Frambozenbavarois
Mangobavarois
Aardbeienbavarois
Bosvruchtenbavarois
Mokka-chocolademousse
Karamelbavarois

High Tea pakket

= € 15,- per persoon

Aantal personen (minimaal 4):
Servies huren =
€ 10,- huur + € 50,- borg

Sweet Table
Bij een Sweet Table prijkt er midden op de tafel een grote taart met voldoende porties
voor het hele gezelschap. Daarnaast heeft u, afhankelijk van de pakketgrootte, nog een
aantal keuzes uit onderstaand gebak. Kiest u bijvoorbeeld voor pakket 2 dan krijgt u
voor iedereen een stukje taart en kan u daarnaast nog 5 opties kiezen uit onderstaand
schema welke geleverd zullen worden in hoeveelheden zodat voor elke gast nog 3
porties gebak op tafel staan.
Pakket 1: (keuze uit 4 gebakjes) 3 porties = €9,- per persoon
Pakket 2: (keuze uit 5 gebakjes) 4 porties = €12,- per persoon
Pakket 3: (keuze uit 7 gebakjes) 5 porties = €15,- per persoon
Cupcakes
Rolo-blondies
Macarons
Havermoutkoekjes
Eenpersoonsdesserts
Frambozenblondies Cakepops
Vanille figuurkoekjes
Pure chocoladebrownie Pecanreep
Mini cupcakes
Slagroomsoesjes
Salted Caramel-brownie Citroenreep
Chocolate chip cookies Meringues
Gebakjes uit de gemarkeerde vakken zijn kleiner en daarom krijgt u natuurlijk 2 stuks per portie.

Uiteraard wordt het gebak geheel in de kleuren van het thema gepresenteerd. Neem
contact op voor de mogelijkheden voor de smaken en afwerking van het gebak.

