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Desserten (meeneemprijs)
Stel zelf een dessertenbuffet samen uit al deze kleine porties
prijzen vanaf 20 porties/soort, daaronder +1.00 euro per persoon, per buffet
aan 1.25 euro per stuk
 witte of saffraan (gele) rijstpap met suikers
 chocomousse (met pure chocolade)
 sjoekes
aan 1.50 euro per stuk
 Tiramisu met speculaas
 pralinémousse met koffieroom of met Bresiliennenootjes afgewerkt
 advocaatmousse,
aan 1.75 euro per stuk
 Bavarois - kies een smaak: framboos, tropische vruchten, rood fruit,
mango
 diplomate (grootmoeders bavarois met ananas)
 panna cotta
 javanais of miserable
 platte kaastaart natuur (per taart: 16x1.75 = 28.00)
aan 2.50 euro per stuk
 vers fruitsalade
 witte rijstpap op oma's-wijze afgewerkt met blikfruit en ingedikt sap
aan 2.75 euro per stuk
 Witte chocolade platte kaas taart (kan ook in potjes)
 Condérijst met fruitchutney (= oma's rijstpap in moderner jasje)
 Kaasschotel (50g pp) inclusief kleine broodjes en boter
 Forêt Noire (per taart = 20.00)

de meeste desserten zitten in plastiek potjes
rijstpap en fruitsalade zijn standaard in kommen
rijstpap kan ook in potjes van +/- 100g
oma's rijstpap ligt op platte schalen
taarten zijn in zijn geheel - soms al voorgesneden

alle prijzen inclusief BTW

Desserten Buffetten bij feesten met bediening
Onze desserten zijn bijna allemaal eigen maak en dat proef je. Slechts enkele
zijn zo goed in de handel dat ik ze zelf niet beter kan maken.
Kies uit:
Desserten
Chocomousse (met pure chocolade)
Tiramisu met speculaas
Bavarois (smaken – framboos, rood-fruit, mango, tropiche vruchten, )
Diplomate
Advocaatmousse
Saffraan rijstpap met bruine suiker
Witte rijstpap
Condérijst met fruitchutney (+ €1.50 pp)
Verse Fruitsalade (+ €1.00 pp)
Vers ijs met coulis
Crème brulé
Mini sjoekes (met pasteibakkersroom en chocolade)
Witte chocolade plattekaas taart (kan ook in glaasjes) (+ €1.50 pp)
Panna cotta met mango afgewerkt
Pralinémousse met koffieroom (of met bresilienne)
Kaasschotel (50g/p) (+€1.50 pp) of extra bij genomen = €3.00 pp
Gebak
Javanais
Miserable
Forêt noire taart (+1.00)
Platte kaastaart natuur
Fruittaarten van de bakker (Taartassortiment vanaf 100 personen)
Bruidstaart in ijs of biscuit (+ €2.75 pp)
Warm gebak (+ €1.00 pp)
Warme appelstrudel (lekker met roomijs erbij)
Warme pannenkoeken met warme chocoladesaus
4 soorten dessert – 3 porties per persoon: vanaf 6.00
standaard in plastiek potjes
5 soorten dessert – 4 porties per persoon: vanaf 8.00 €
standaard in plastiek potjes
Nagerechtenbuffet: vanaf 70 man
7 soorten dessert – 4 porties per persoon => vanaf 9.50 €
7 soorten dessert - 5 porties per persoon => vanaf 11.50 €
Deze buffetten worden standaard in glazen potjes gedaan.
+ koffie op de buffettafel = + 1,50 € (1.00€ vanaf 100 personen)
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alle prijzen inclusief BTW

Chocoladefontein:
Een chocolade festijn zonder weerga. Warme chocolade wordt verdeeld via
een grote fontein en daarbij serveren we alles wat lekker is bij chocolade:







Veel vers fruit
Vers ijs
Sjoekes
Pannenkoeken (vers gebakken)
Zelfgebakken appeltaart
Spekken (ook zelfgemaakt)

Prijs 9.00 € p.p. (vanaf 100 personen)
Prijs 8.50 € p.p. (vanaf 150 personen)

Bruids-ijsroomtaart: 8.00 euro / persoon
geserveerd met room, coulis en fruitgarnituur
aan tafel gebracht
Bruids-ijsroomtaart in buffet geserveerd: 8.00 euro / persoon
Met keuze uit: verse fruitsalade, warme chocoladesaus, coulis en room
Extra andere desserten kunnen erbij worden genomen (extra prijs)
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