Icing Koekjes

Prijzen zijn incl. BTW.
Geldig per 01-01-2019(onder voorbehoud)

Ook onze icing koekjes zijn custom made. Icingkoekjes worden geheel gemaakt naar wens en
thema en worden indien gewenst gepersonaliseerd met een naam, datum of eigen tekst.
De koekjes staan prachtig op uw sweet table, maar kunnen ook uitgedeeld worden als traktatie of
bedankjes.
Onze basissmaak voor de koekjes en de royal icing (glazuurlaag) is vanille met een vleugje
amandel. Andere smaken koekjes en royal icing zijn mogelijk tegen een meerprijs.
Alle koekjes worden standaard verpakt en geseald om zo een langere houdbaarheid te garanderen.
ICING KOEKJES (prijzen per stuk)
Mini (3-4 cm) alleen in een set beschikbaar
Klein (5-6 cm)
€ 2,50
Middel(7-8 cm)
€ 3,Groot (9-10 cm) € 3,50
€ 3,25
Cookie pops

KOEKSETJES
€22,50 4x mini, 5x klein, 2x middel)
Small
€30,- 4x mini, 3x klein, 5x middel, 1x groot
Medium
€40- 4x mini, 5x klein, 7x middel, 1x groot
Large

KOEKSMAKEN
Vanille/amandel(basis)
LUXE KOEKSMAKEN (+ € 0,20 p.st)
Chocolate Brownie
Red Velvet
Orange & Spice
DELUXE KOEKSMAKEN (+ €0.30 p.st)
Cookies & Cream (oreo)
Chocolate Chip
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Sweets & Treats
Prijzen zijn incl. 9% BTW.

Geldig per 01-01-2019 (onder voorbehoud)

Onze sweets & treats zijn vers bereid. De sweets & treats zijn een prachtige en heerlijke aanvulling
op uw sweet table. De sweets & treats kunt u los inkopen (met een minimale afname), maar X
kunt ]H ook bestellensamen met een sweet table of dessert table. U kunt contact opnemen via ons
contactformulier YRRUHHQSHUVRRQOLMNHSULMVRSJDYH De onderstaande prijzen zijn VANAF prijzen,
afhankelijk van uw smaak

MACARONS
OREOBONBONS
MINI DONUTS

€ 1,50 p.st (verschillende smaken mogelijk)
€ 1,25( mini)/€ 2,-( normaal) p.s t
€ 2,- p.st

BROWNIES & BARS vanaf
Chocolate brownies
White chocolate blondies
Red Velvet bars
Nutella bars
Speculoos swirl bars

€ 1,50 p.st (afhankelijk van de smaak)
Lemon bars
Raspberry bars
Apple blondies
Banana blondies
Cherry pie bars

DIVERSE TREATS vanaf € 1,- p.st (afhankelijk van de keuze)
Chocolade aardbeien (ook mogelijk in een kleine of grote toren)
Rice krispie treats
Oreo bites
Cocos/dadel bites
Chocolade appels
Dessert cups (o.a. met homemade mousse in diverse smaken)
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