
Red Velvet
Klassieke Red Velvet cake met mascarpone 

botercrème en Red Velvet kruim.

 Taart € 29,50 | Mini Cake € 2,- | Cupcake € 2,-
Gebakje € 3,- | Bite Size € 1,-

Hummingbird
Banaan, ananas, pecan en kaneel met limoen-

mascarpone botercrème en pecan karamel.

 Taart € 34,50 | Mini Cake € 2,50 | Cupcake € 2,50
Gebakje € 3,50 | Bite Size € 1,25

Carrot Spice 
Met pecan, kaneel, gember en 

mascarpone botercrème.

 Taart € 29,50 | Mini Cake € 2,- | Cupcake € 2,-
Gebakje € 3,- | Bite Size € 1,-

Banoffee Cake
Bananencake met gezouten pindacaramel 

en caramel-meringue botercrème.

 Taart € 29,50

Speculaas
Met amandel-botercrème en amandelschaafsel.

 Taart € 29,50 | Mini Cake € 2,- | Cupcake € 2,-

Strawberry Swirl
Vanille cake met aardbeien swirl en 

vanille of aardbei-meringue botercrème.

 Taart € 34,50* | Mini Cake € 2,50 | Cupcake € 2,50
Gebakje € 3,50 | Bite Size € 1,25

Sinaasappel Amandel
Met oranjebloesem, sinaasappel-mascarpone 

botercrème en amandelschaafsel.

Taart € 29,50 | Mini Cake € 2,- 
 Gebakje € 3,-

Pistache Citroen 
Op basis van amandelmeel en semolina, 
overgoten met citroen-rozenwatersiroop.

 Taart € 34,50 | Mini Cake € 2,50
Gebakje € 3,50 | Bite Size € 1,25

Citroen Meringue
Vanille cake met lemon curd 

en Italiaanse Meringue. 

 Taart € 29,50 | Cupcake € 2,-

Koffie Walnoot
Met espresso-botercrème en stukjes walnoot. 

 Taart € 29,50

Onze taarten zijn verkrijgbaar in diverse vormen en uitvoeringen. 
Kies voor een hele taart om zelf in punten te snijden (12-16 personen), 

handige mini cakes en cupcakes (vanaf 12 stuks per soort),
de iets grotere eenpersoonsgebakjes (vanaf 12 stuks per soort),

of bite size om lekker uit te delen (vanaf 24 stuks per soort). 

Assortiment

Klassieke Chocoladetaart
Lichte chocolade cake met chocolade 

botercrème en sprinkles.

 Taart € 34,50 | Cupcake € 2,50

Nutella Hazelnoot
Chocolade cake met Nutella botercrème en 

geroosterde hazelnoten.

 Taart € 34,50 | Mini Cake € 2,50 | Cupcake € 2,50
Gebakje € 3,50 | Bite Size € 1,25

Chocolade Salted Caramel
Chocolade cake met caramel-botercrème,

zeezout en chocolade sprinkles.
 

 Taart € 29,50 | Mini Cake € 2,- | Cupcake € 2,-
Gebakje € 3,- | Bite Size € 1,-

Chocolate Chai
Chocolade-amandel cake met kardemom 

en Chai Latte botercrème.

 Taart € 34,50

Chocolate Raspberry Swirl
Chocolade cake met frambozen swirl en 

frambozen-meringue botercrème.

 Taart € 34,50* | Mini Cake € 2,50 | Cupcake € 2,50
Gebakje € 3,50 | Bite Size € 1,25

Chocolate Celebration
Chocolade cake met witte

chocoladeroom en vers rood fruit.

 Taart € 39,50 | Gebakje € 3,50

* Standaard afgewerkt met gedroogde aardbeien/frambozen. Ook verkrijgbaar met vers rood fruit (+ € 5,-)



Chocolate Brownie
Van pure chocolade, met fudgy binnenkant.

Normaal € 1,50 p.s. (vanaf 12 stuks)
Bite Size € 0,75 p.s. (vanaf 24 stuks)

Butterscotch Blondie
Met melkchocolade, caramel en zeezout.

Normaal € 1,50 p.s. (vanaf 12 stuks)
Bite Size € 0,75 p.s. (vanaf 24 stuks)

Brownies & Blondies

Citroen Meringue
Bodem van zanddeeg, gevuld met lemon curd

en afgewerkt met Italiaanse Meringue.

Taart € 24,50 p.s. (10 personen)
1-persoons € 2,75 p.s. (vanaf 12 stuks)

Passievrucht Meringue
Bodem van zanddeeg, gevuld met passievrucht curd 

en afgewerkt met Italiaanse Meringue.

Taart € 24,50 p.s. (10 personen)
1-persoons € 2,75 p.s. (vanaf 12 stuks)

Framboos Meringue
Bodem van zanddeeg, gevuld met frambozen curd 

en afgewerkt met Italiaanse Meringue.

Taart € 24,50 p.s. (10 personen)
1-persoons € 2,75 p.s. (vanaf 12 stuks)

Rood fruit en banketbakkersroom
Bodem van zanddeeg, gevuld met banketbakkers-

room en afgewerkt met vers rood fruit.

Taart € 29,50 p.s. (10 personen)
1-persoons € 3,25 p.s. (vanaf 12 stuks)

Tartelettes

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar info@meidenvandekeuken.nl of bel 06-53804188. 
Voor reguliere taarten en gebakjes vragen we om minimaal 2 dagen van tevoren te bestellen. Eerder mag natuur-
lijk altijd, zodat we alvast een plekje vrij kunnen houden. We hanteren een minimale besteleenheid van minimaal 

12 stuks per soort van de mini cakes, cupcakes en gebakjes en minimaal 24 stuks per soort voor de bites. 

Ophalen en bezorgen
Bestellingen kunnen op afspraak afgehaald worden van dinsdag tot en met zaterdag (maandag in overleg). 

Betaalmogelijkheden
Je kunt bij ons met de pin of contant afrekenen.

Geef wijzigingen of een annulering minimaal 3 dagen van tevoren telefonisch aan ons door.
Alle prijzen zijn incl. 9% BTW.

Bewaartips
Al onze producten worden stuk voor stuk met de hand en alleen op bestelling gemaakt. Bewaren kan het best 
in de koelkast. We adviseren alle taarten en cakes minimaal een uur van tevoren uit de koeling te halen, om op 

kamertemperatuur te komen. Ook zijn de meeste producten geschikt om in te vriezen.  

Allergenen
Ondanks dat wij zorgvuldig omgaan met de verwerking van diverse allergenen is kruisbesmetting in onze kleine 

keuken niet uitgesloten. Heb je een allergie of intollerantie? Neem contact op voor meer informatie.

Meidenvandekeuken.nl | info@meidenvandekeuken.nl | @meidenvandekeuken | 06-53804188 
Frans Halsstraat 33 | Oud-Beijerland | KVK: 72753935 | BTW: NL859224491B01 | IBAN: NL07KNAB0257916474

Bestellen & Contact


