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Desserten
Al onze desserten zijn huisbereid met verse ingrediënten
HEERLIJKE IJSDESSERTEN
€ 5,00/persoon
ijsdesserten zijn enkel te bestellen voor op een feest dat door ons verzorgd wordt.
Keuze 1
keuze 2
Verse vanille roomijs
Verse vanille roomijs
met eigen bereide aardbeiencoullis
met warm appelgebak
verse aardbeien en slagroom
en slagroom
Bijkomende optie:Dessertbordje € 0,40/st Dessertlepel € 0,35/st

keuze 3
Verse Vanille roomijs
met American Pancakes,
verscheidene Toppings & slagroom

VERSE HUISBEREIDE TOETJES
Alle onze desserten zijn huisbereid met verse ingrediënten.
De keuze bestaat uit:glaasjes van 125ml
€/st 2,00
Chocomousse
Duo mousse (Chocomousse met 2 smaken)
Diplomat/ananas
Mangocrème
Tiramisu/speculoos
Mokkacrème
Advocaatbavarois
Rijstpap
In potjes van 180ml en feestelijk afgegarneerd.

€/st 2,50

DESSERTBUFFET
€ 6,00/persoon
Een mengeling van onze verse huisbereide toetjes…
In potjes van 80ml en feestelijk gegarneerd.
3 desserten: keuze van 4 soorten uit bovenstaand assortiment
Aangevuld met Home Made Bokkenpoten & Melocakes
DESSERTTRIO
potjes van 80ml
€/st 4,00
3 verschillende desserten uit bovenstaand assortiment
DESSERTTRIO gecombineerd met VERS SCHEPIJS €/st 6,00
3 verschillende desserten uit bovenstaand assortiment
Vers schepijs met keuze uit verscheidene dipdecoraties
Feestelijk Dessertbord
€ 6,00
Een dunne biscuit belegd met
Quenelles van Peer, Chocolade Macaron, Karamel & Praliné vulling.
Dit dessert wordt op een dessertbordje gepresenteerd en feestelijk gegarneerd.
U dient er enkel nog uw bolletje roomijs naar keuze op te leggen. IJs niet inbegrepen
Home Made Dessertkoeken
Onze Home Made Dessertkoeken zijn met de beste ingrediënten bereid
en zijn geweldig van smaak. Ideaal om te combineren met onze Feestelijke desserten
of apart voor bij de koffie & aperitief.
1 kg volledige assortiment Feestelijk verpakt
€ 30,00
Ons assortiment bestaat uit Bokkenpoten, Melocakes , Marsepijnbonbons,
Macarons, Cakejes, Zandkoeken, Mix van droge koekjes.

Liever een ijstaart? Vraag naar onze suggesties.

