Nagerechten & Dessertbuffetten
Buffet Profonde (9 soorten)

vanaf 12 pers. | € 8,3 pp

Huisbereide chocolademousse (2 soorten)

Soesje met pudding en chocolade

Vruchtengebak

Vanillehoorntje

Panna cotta

Javanais

Rijstpap met vanille

Mini-beignet met Nutella

Buffet Royal (11 soorten)

vanaf 24 pers. | € 9,3 pp

Huisbereide chocolademousse (2 soorten)

Javanais

Tiramisu 'Profonde' (in schotel)

Mini-beignet met Nutella

Rijstpap met vanille

Brownie

Soesje met pudding en chocolade

Creme brulee

Vanillehoorntje

Ambachtelijk hoeveijs

Buffet Luxe (13 soorten)

vanaf 36 pers. | € 10,3 pp

Huisbereide chocolademousse (2 srtn) Soesje met pudding en chocolade

Creme brulee

Tiramisu 'Profonde” (in schotel)

Javanais

Bavarois assortiment

Panna cotta

Mini-beignet met Nutella

Mini-tarte tatin

Rijstpap met vanille

Brownie

Ambachtelijk hoeveijs

Fruitsalade huisbereid
✗
✗
✗
✗
✗

Flensjes huisbereid
✗
✗
✗

€ 19 / kg

Netto gewicht fruit! (in schaal)
Huur kommetjes : € 0,5 pp / Huur lepeltjes : € 0,4 pp
Verkrijgbaar per kilo
Dessertportie : 1 kilo voor 8 personen
In combinatie met een dessertenbuffet : 1 kilo voor 15 personen

€ 35 / 50 stuks

Suikerassortiment 3 soorten : € 7,5 / 50 flensjes
Dessertportie : 50 flensjes voor 15 personen
In combinatie met een dessertenbuffet : 50 flensjes voor 25 personen

Wij vragen om het correcte aantal personen door te geven voor uw buffet, daarop berekenen wij een ruime hoeveelheid porties van de verschillende
soorten. U ontvangt dus niet van elke soort voor het aantal doorgegeven personen. Dit is uit onze ervaring ruim voldoende voor een buffet naar
believen.
Alle desserten zijn ook individueel verkrijgbaar op bestelling aan € 1,5 / mini-portie (mini-bavarois € 2,25/st) of vanaf € 2,1 / eenpersoons dessertportie.
U kan op die manier ook zelf uw buffet samenstellen.
Tenzij anders vermeld zijn alle dessertjes in kleine porties (glaasjes, potjes, pannetjes) geserveerd.
Een selectie van deze desserten kan u ook steeds in de winkel terugvinden.
Prijzen inclusief 6% btw voor afhaling in de winkel. Levering mogelijk, vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Bediening ook mogelijk, prijs op aanvraag. Het btw-tarief van het buffet wordt dan 12% ipv 6%.
Versie van 15 maart 2016 vervangt alle vorige versies.

