
BESTELLIJST
Kerst

KERSTTAARTEN 
6-8 PERSONEN

PRIJS AANTAL

Kerst drip
Zwitserse room sinaasappel en chocolade.

€16,95 

Santa Hat 
Romige slagroom en pure chocolade.

€15,95

White christmas taartje
Merinque gevuld met vanille creme au beurre 
moscovische cake en romige slagroom 
afgewerkt met witte chocolade.

€14,95

Champagne kerst taartje
Moscovische cake champagne bavroise en 
framboosjes.

€16,95

Profiterol taartje
Slagroom soesjes overgoten met pure 
chocolade.

€15,95

Kersttaart
Moscovische cake met traditionele chipolata 
vulling.

€16,95

Kerstman taart
Moscovische cake met traditionele chipolata 
vulling

€17,95

Irisch coffee kerstschuimtaart €14,95

KERSTKRANSEN EN 
STAVEN

PRIJS AANTAL

Kerststaaf klassiek/croquant €7,95 

Kerstkrans klassiek/ croquant 500gr of 750gr €13,95/ €15,95

Traditioneel moscovische tulband groot of klein €12,95/ €9,25 

Weihnachtstol proefstol, middel of groot €8,25/ €12,95/ 
€19,50

KERST  
SPECIALITEIT

PRIJS AANTAL

Engadiner Kerstklok
Vulling van noten spijs en caramel €16,95

 Al ons gebak wordt in kerstsfeer opgemaakt.



BESTELLIJST
Kerst

U kunt uw lijst inleveren t/m 20 december 2019*

naam:    
adres:    
plaats:    
tel:    
e-mailadres:    

DESSERT PRIJS AANTAL

Santa ijstaart  6-8 personen. €17,95

Pavlova 6-8 personen.
merinque met vruchten en slagroom €12,95

Triffle  tiramisu 6-8 personen.  
slagroom, amarettoen mascarpone €18,95

Traditionele puddingen
1 pers.,  4-6 pers., 8 pers. 
Vanille room of chipolata pudding 
(versierd op schaal met kerst decoratie meer 
prijs)

€3,25/ €5,95/ 
€9,75

HIGH TEA PRIJS AANTAL

Gesorteerde maccarons  doosje €9,50

Gesorteerde amandel kerstkoekjes doosje €9,25

Gesorteerde kerst chocolaatjes Vanaf €4,75

Canache cake  €9,50

Luxe koekjes doosje €8,95

Mini fours doosjes €8,75

KERST SCHNITTE PRIJS AANTAL

Schwarzwalder kirch schnitte €10,95

Slagroom  €10,95

Chipolata €10,95 

Mokka nougat €10,95 

Kardinaal schnitte €10,95 

Buche de Noël  
(pure chocolade mousse en kersen cremeaux) €14,95

CHOCOLADE PRIJS AANTAL

Chocoladekrans klein/ groot €8,95/ €12,95

Kerstman klein/ groot €9,50/ €21,95

Noël Sapin klein/ groot €14,95/ 28,50

Chocolade arreslee €17,95

Chocolade kerstbal €15,95

Chocolade kerstboom €19,95

Chocoladehuisje €24,95

Chocolade kaarsestandaard €12,95

Chocoladekerstklok €12,95

HARTIGHEDEN PRIJS AANTAL

Borrel saucijsjes doosje €8,95 

Kaas soesjes doosje €8,95

Quiche taartje  traditioneel €8,95 

Quiche taartje Zingara vegetarisch €8,95

Quiche taartje ossestaart €8,95 

Quiche taartje zalm, brie, paprika €8,95

Pasteitje gevuld met  kippe ragout €6,95

Hartige saucijzen staaf €8,95 

Hartige saucijzen krans 500 of 750gr €13,95/ €17,95

KLEINE 
VERWENNERIJ

PRIJS AANTAL

Petit noël €2,25 

Kerst lady fours  doosje €11,95

Schuim kransjes gesorteerd verpakt €5,25

Roomboter amandel kransjes €6,25

Roomboter grein kransjes €5,95

Amandel krans met canache €2,30

Amandel krans met mokka creme au 
beure €2,30

Frederik van Paltshof 28
3911 LB Rhenen
0317-612534
www.taart.nl

Nassaulaan 27
6721 DW Bennekom
0318-414480


