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Dessert Cups:
Aardbeien – Rabarbermousse:

2,00 euro / st.

Een roommousse op een laagje rabarber, gedecoreerd met
aardbeienstukjes.

Chocolademousse:

2,00 euro / st.

Chocolademousse met een decoratie van chocoladeschilfers.

Woudvruchtenmousse:

2,00 euro / st.

Verfijnde frambozen- en zwarte bessenmousse afgewerkt met
rode en zwarte bessen.

Tiramisumousse:

2,00 euro / st.

Heerlijke mascarponemousse op een biscuitlaagje met koffie
aroma en gedrenkt in marsalawijn. Gedecoreerd met
cacaopoeder.

Mini Gebak:
Mini-éclair:

5,00 euro / 10 st.

Mini-éclair gevuld met crème patissière en room afgewerkt met
melkchocolade, met ganache topping

Mini muffin:

4,00 euro / 10 st.

2 Soorten muffins: chocolademuffin & vanillemuffin met
chocoladestukjes.

Mini mix donuts:

6,00 euro / 10 st.

3 Soorten donuts: vanilledonut, chocoladedonut en partydonut.

Mini Desserts:
Mini cup cakes:

72,00 euro / 60 st.

Assortiment van verschillende mini petits fours met een crème
au beurre op een cake bodem of in een chocolade cup
afgewerkt met een verfijnde decoratie:
chocolade / praliné / vanille / aardbei / pistache

Mini carré mix:

42,00 euro / 35st.

Dacquoise: laagjes amandelbeslag met vanille crème
Karamel: appeltjes, karamel en biscuit op een krokante bodem
Framboos: laagjes amandelbiscuit met frambozencrème
Javanais: laagjes amandelbiscuit met koffiebotercrème
afgewerkt met ganache
Passievrucht: laagjes amandelbiscuit met passievruchtencrème
Crème brûlée-Speculoos: laagjes mousse van speculoos met
crème brûlée op een amandelbiscuit
Truffel: laagjes chocolademousse en chocoladebiscuit
afgewerkt met een donkere ganache

Desserts de luxe:
Squisito:

2,50 euro / st.

Assortiment gevulde en volledig afgewerkte luxe glaasjes van
echt glas in 4 smaken : slagroom chocolade, citroen crumble,
mokka tiramisu en fondant tonka.

Longueur: (bevat 24 porties van 1,5cm)

20,00 euro/ st.

Zwarte woud: Dessert op basis van een met Kirsch licht
gepuncheerde chocoladebiscuit, chocolademousse met hele
rode kersen en slagroom.

Trio Chocolade: Chocoladebiscuit gevuld met drie lichte
mousses van chocolade, witte chocolade en melkchocolade.

Tiramisu: Bavarois van speculoos op een krokante bodem van
chocolade en hazelnootjes.

Framboos: mousse met kleine frambozenstukjes, een met
frambozenpuree doordrenkte biscuit en geglaceerd met een
frambozengelei

Patisserie de luxe:

(ø60/47mm)

Rond passievrucht:

3,00 euro / st.

Vanillebiscuit, passievruchtenmousse, framboosje.

Rond framboos:

3,00 euro / st.

Vanillebiscuit, frambozenmousse, framboosje.

Rond chocolade mousse:

3,00 euro / st.

Chocoladebiscuit, donkere en melk chocolademousse.

Zwarte woud:

3,00 euro/ st.

Chocoladebiscuit, chocolademousse, slagroom, kers op likeur.

De bovenstaande desserten worden nog afgewerkt met een passende topping.

Taarten

Chocolate Cream Gâteau (14 pers.):
Hoge chocolade taart bestaande uit 3 lagen chocolade biscuit en mousse van donkere
chocolade, overgoten met een ganache.
Prijs: 28,00 euro

Tiramisu Tondo (12 pers.):
In koffie geweekte chocoladebiscuit met room, mascarpone kaas en marsala wijn.
Prijs: 24,00 euro

Normandische appeltaart (12st):
Open appeltaart met gehele stukjes appel en kaneel in een cake beslag.
Prijs:18,00 euro

Mini macarons de Paris
Assortiment van mini Mararons de Paris in de smaken: chocolade, framboos, pistache,
citroen, vanille en mokka.
Prijs:0,80 euro/st. Af te nemen per 12st.

Muffins
Luchtige Vanille muffin
Luchtige muffin met chocoladestukjes
Luchtige muffin van chocoladebeslag met chocoladestukjes
Prijs:1,30 euro/st.

Donuts:
Donut met banaansmaak
Donut met chocolade
Donut natuur gesuikerd
Donut met aardbeismaak
Prijs:1,00 euro/st.

DESSERT CUPS
Cosy praliné & chocolate cup
Laagje van hazelnoot-praliné mousse bestrooid met gekarameliseerde walnoot en
bedekt met een laag donkere Belgische chocolade roommousse; op een bodem van
crumble met chocoladesmaak en bestrooid met gebroken pistache-, walnoot en
hazelnoot.
Prijs: 2.50 euro/st. Per 15 st af te nemen

Sunny passion fruit, vanillia cream cup

Laagje van passievruchtenmousse bedekt met een krokant koekje en een laag vanille
roommousse, afgewerkt met een spiegel van passievruchtencoulis.
Prijs: 2.50 euro/st. Per 15 st af te nemen

Smooth raspberry & almond cup

Laag van frambozenmousse bestrooid met stukjes echte framboos en bedekt met een
laag amandelmelk roommousse op een bodempje van crumble; afgewerkt met een
spiegel van frambozencoulis.
Prijs: 2.50 euro/st. Per 15 st af te nemen

Bold quattro chocolate cup
Lagen van Belgische donkere-, melk- en witte chocolade roommousse op een bodem
van crumble met chocoladesmaak en afgewerkt met een laagje chocolade ganache
.Prijs: 2.50 euro/st. Per 15 st af te nemen

