Gift Boxen

Pure Smaaksensatie

Bestel nu
online!

Prijslijst

Mini mixbox: €16,35

10 mini cupcake box: €11,-

Bes
t
onl el nu
ine
!

Cupcakes,
gebak, repen
& blokken.
9 cupcake box: €18,-

8 repen en blokken box: €15,60

Contact
Een bestelling plaatsen, heeft u vragen of wilt u
meer informatie? Neem contact met ons op via
onderstaande gegevens of bezoek onze webshop.
De Graanbuurt
Doetseweg 40
3381KG Giessenburg
Zo. & Ma. : Gesloten.
Di. & Woe. : Op bestelling, afhalen tussen 10.00 en 13.00 uur.
Do. Vrij. Zat. : Winkel open, 10.00 tot 17.00 uur.

Gebak box 8 stuks: €20,15

www.banketaria.nl
info@banketaria.nl
0651141134 ook via Whatsapp
Op deze prijslijst is onze algemene voorwaarden van toepassing, zie onze website.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijslijst 2022

06 - 51141134

banketaria.nl

Vanille

Redvelvet

Taarten 12 punten

Cupcakes
Cupcake (met standaard topping):

€2,00

keuze uit de smaken: chocolade, vanille, redvelvet
en carrot.
Speciale topping (kleur en kartel toef): €2,25
Met logo: +€0,20

Mini Cupcake (met standaard topping):€1,10

keuze uit de smaken: chocolade, vanille & redvelvet.
Speciale topping (kleur en kartel toef): €1,35
Met logo: +€0,20

Carrot cupcake
Chocolade

Appeltaart
Cheesecake
Redvelvettaart
Carrot cake
Koffie amandel cake
Chocoladetaart
Fruittaart Citroen of frambozen

€30,€32,€30,€30,€30,€30,€30,-

Slagroomtaart per persoon:

€2,10

10/15/20/25/30 personen
Met logo: +€0,20 p.p. met foto: +€6,50

Gebakjes

Repen en Blokken
Choco brownie reep
Vanille brownie reep
Appel cheesecake blok
Kokos limoen blok
Lekkernijtje: noten vruchten choco blok

€1,95 p/s

Mini Mix Assortiment

Fruitgebakje
Cheesecake punt
Carrotcake punt
Seizoenspunt
Receptiegebak
Schuimgebak slagroom of

€2,65
€2,75
€2,65
€2,65
€2,35

mocca creme

Appelpunt met slagroom
Slagroomgebak
Mergpijp
Mini mergpijp

Taarten naar wens

€2,65
€2,55
€2,65
€2,75
€1,90

Mini mix van alle repen en blokken met
een vanille en een choco mini cupcake

Lage taart 6 / 8 / 10 / 12 / 16 personen
Hoge taart 12 / 16 / 20 / 24 / 32 personen
Stapel taart 14 / 18 / 22 personen

De mini mix bestaat uit 7 smaakvolle
zoete hapjes voor maar:

Keuze uit de smaken: vanille, chocolade,
framboos of citroen
€3,75 p.p.

€7,20

Diverse zoetigheden
Boterkoek:

8 personen
4 punten
Mini boterkoek

€8,95
€4,80
€1,65

Meringues verpakt per 10:
€4,85
Macarons verpakt per 5:
€6,75
Rainbow meringues verpakt per 8: €5,75
Witte choco macadamia koek of
Chocolade koek verpakt per 8:
€4,75
Slagroom soesjes (€1,10 p/s) 11 stuks: €9,50

met choco dip en strooisel per 11 stuks: +€4,Verse nougat (met hazelnoten en cranberries):

Klein
Groot

Roomboter cake

€4,75
€9,25

€7,75

Of cake smaken: redvelvet cake, carrot
cake of koffie amandel cake

€3,95 p.p.

Glutenvrij

€4,10 p.p.

Bruidstaarten / Sweettable / Taarten buffet

Taarten buffet vanaf 48 personen
€2,50 p.p. (Zie categorie “Taarten” hierboven.)
Wij maken bruidstaarten
vanaf €5,65 per persoon.
voor meer informatie over de
bruidstaarten, sweet-table & taarten
buffet, neem contact met ons op.

