
Taarten
Prijzen zijn incl. 9% BTW 

        Geldig per 01-01-2019 (onder voorbehoud)

Elke taart van Sugar Dreams Boutique is custom designed naar wens van de klant, de mogelijkheden 
zijn eindeloos. Hierdoor kunnen er geen vaste prijzen vermeld worden, maar we kunnen wel meer 
informatie verschaffen. Neem contact met ons  op voor uw persoonlijke prijsopgave!

Onze taarten bestaan standaard uit een luchtige biscuit en worden gevuld met een zachte, romige 
crème die langere tijd buiten de koeling bewaard kan blijven. Onze taarten zijn echte eye catchers, 
dus zonde om deze dan urenlang in de koeling te bewaren.

Om onze taarten zo strak mogelijk te krijgen met scherpe randjes maskeren wij de taarten met witte 
chocolade ganache en een dun laagje fondant. Qua smaken is er ontzettend veel mogelijk. Vaak is het 
moeilijk om te kiezen voor klanten. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een aantal populaire 
smaak combinaties vastgesteld. Uiteraard is het mogelijk om hiervan af te wijken en uw eigen smaak 
combinatie aan ons door te geven. 

Gaat u trouwen? Dan denkt Sugar Dreams Boutique graag met u mee naar de mogelijkheden voor 
jullie bruidstaart. Of willen jullie liever een cake table met verschillende dessert cakes? Of een 
bruidstaart samen met een aangeklede sweet table? Het is allemaal mogelijk! Van het ontwerp van de 
taart tot aan de levering op locatie, wij helpen mee om jullie dag zo zorgeloos mogelijk te maken. 
Uiteraard is het mogelijk om onze taarten te proeven tijdens een proeverij. Doe je dit liever thuis 
lekker samen, dan hebben wij een proefbox die verzonden kan worden!

FEESTTAARTEN  zijn vanaf €4,50 p.p. (minimaal 15 personen).
BRUIDSTAARTEN vanaf €5,75 p.p.
BRUIDSPROEVERIJ MET CONSULT €30,-  (voor 2 personen).

- Stapeltaarten zijn vanaf 20 personen.
- De grootte van de taart kan afwijken van uw voorbeeld foto's. Dit komt o.a. door de smaak keuzes en het aantal
personen waarvoor de taart bedoeld is.
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Taartsmaken
Prijzen zijn incl. 9% BTW 

        Geldig per 01-01-2019 (onder voorbehoud)

Onze fondant taarten zijn perfect voor elke gelegenheid; een verjaardag, babyshower, verloving, gender 
reveal, jubileum, trouwdag en meer. Om ervoor te zorgen dat uw taart uniek en onvergetelijk zal zijn 
willen wij niet alleen een prachtige taart maken, maar vooral ook een lekkere !

Om de smaakkeuze wat makkelijker te maken hebben wij een aantal smaak combinaties vastgesteld. 
Deze combi's worden om de zoveel tijd veranderd. Wilt u liever een eigen samengestelde combi dan is 
dat natuurlijk ook mogelijk. Of wilt u iets extra's zoals vers fruit of koekstukjes, dan kunt u dit gewoon 
aan ons doorgeven! Er is ontzettend veel mogelijk. Let wel op dat aan sommige smaken en extra's een 
meerprijs kan zitten. Dit wordt altijd altijd aan u kenbaar gemaakt.

TAART  SMAKEN   
Vanille biscuit (standaard)- zeer luchtige biscuit zonder boter dat perfect gepaard gaat met alle smaken. 
Chocolade cake - een smaakvolle smeuïge cake voor de échte chocolade liefhebber. 
Red Velvet cake (bestseller)- Deze klassieke rode smeuïge cake is een lieveling bij vele klanten, onze 
originele ietwat zure cream cheese icing gaat perfect bij deze heerlijke cake.
Carrot cake - Een rijke en smaakvolle worteltaart gemaakt van verse worteltjes. Ook hier wordt onze 
originele cream cheese icing aangeraden als vulling.

POPULAIRE SMAKEN COMBINATIES *
Very Vanilla - vanillecrème met aardbeien confiture
Oh Oreo - oreo crème met frambozen of aardbeien confiture
Lovin' Lemon - citroencrème met frambozen, bosbessen of aardbeienconfiture (lemon curd ook 
aangeraden!)
Chocolate delight - chocoladecrème (wit, melk of puur) met stukjes chocola en frambozen of 
aardbeienconfiture.

ANDERE SMAKEN
Chocolate fudge, caramel, mokka, Nutella, Rafaello, Ferrero Rocher. 
Crèmes op basis van fruit; aardbei, framboos, cocos, bosbes, mango, passievrucht.
Cream cheese icing, volgens origineel recept. Dit is de enige koelkastvulling die wij aanbieden. ** 
Vers fruit en homemade curds (lemoncurd, orange curd, passion fruit curd). ***

* Onze cremes zijn op basis van een romige en luchtige Swiss meringue botercreme die enige tijd buiten de koelkast
bewaard kan worden.
** Koelkastvulling die snel bederfelijk is buiten de koelkast, dient tot voor serveren in de koelkast bewaard te worden.
*** Vers fruit prijzen zijn afhankelijk van het seizoen en hanteren altijd een meerprijs.
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Very Vanilla  
Double Chocolate  
Raving Red Velvet   
Carrot Cake Delight 
Strawberry Bliss
Lemon/Blueberry Dream*  
Lemon/Raspberry Dream*  
Rafaello of Ferrero Wonder* * 

Vanille cake met vanillecrème
Chocolade cake met chocoladecrème
Red Velvet cake met cream cheese icing
Carrot Cake met cream cheese icing
Vanille Cake met verse aardbeiencrème
Citroen en blauwe bessen cake met cream cheese icing 
Citroen en frambozen cake met cream cheese icing 
Vanille cake met een Rafaello of Ferrero creme

 
Dessert Cakes 

Prijzen zijn incl. 9% BTW.

Geldig per 01-01-2019  (onder voorbehoud)

Dessertcakes zijn smeuïige taarten die beschikbaar zijn in verschillende cakesmaken met een 
bijpassende vulling. De taarten worden niet versierd met fondant in een thema. Ze zijn hierdoor perfect 
voor elke gelegenheid als dessert taart of een lekker alternatief als aansnijtaart bij uw trouwtaart.

DESSERT CAKE 10 PERSONEN € 38,-
DESSERT CAKE 15 PERSONEN € 57,-
Dessert cakes voor een ander aantal personen is mogelijk in overleg.

* Met een laagje homemade lemoncurd: +€3,50
** Meerprijs voor de Rafaello of Ferrero: +€5,-
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