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Taarten
Carrot cake        €  20.-
20 cm / +- 10 personen

Sloffenbodem banketbakkersroom seizoensfruit    €  20.-
15 cm / +- 6 personen

Citroen meringue stapeltaart      €  30.-
20 cm / +- 10 personen

Gebakken pavlova cake taart      €  30.-
20 cm / +-10 personen

Frambozen mousse taart met passievrucht en vers fruit   €  30.-
15 cm / +-8 personen / passievrucht cremeux / biscuit lagen 

Redvelvet        €  30.-
20 cm / met roomkaas en witte chocolade

Tartelette ø7,5 cm       €    2,75 p/st 
minimale afname per 4 stuks per smaak

Chocolade framboos      
Lemon meringue
Passievrucht meringue
Salted caramel chocolade macademia
Pecan
Vers fruit banketbakkersroom

Tartelette ø20 cm  (alle ø7,5 cm zijn in het groot verkrijgbaar)     
Passievrucht meringue       €  25.-
20 cm / +-10 personen / met passievrucht cremeux / knapperige bodem / gebrande meringue

Citroen meringue        €  25.-
20 cm / +-10 personen / met citroen cremeux / knapperige bodem / gebrande meringue

Salted caramel chocolade macademia     €  30.-
20 cm / +- 10 personen 

Koekjes en klein banket
Slagroomtruffels        €   3,95
100 gram / omwikkeld met cacao en pure chocolade

Madeleines        €   2,50
100 gram / luchtige cakes met klaverhoning

Florentines        €   3,95 
100 gram / met klaverhoning, pistache en pure chocolade

Framboos pistache financiers      €   2,50
100 gram / met een verse framboos gebakken

Spritsen         €   2,50
100 gram / luchtig geklopt en in een rozet gespoten

Chocolade dipped spritsen      €   3,25
100 gram / vers gebakken en gedipt in pure chocolade

Goudse moppen        €   2,50
100 gram / koekje met een topping van suiker  

Kaneelkoekjes        €   2,50
100 gram / met een randje van kaneel

Brownie         €    1,25
per stuk 5x5 cm / met pecan en stukjes chocolade

Sinaasappel amandel biscotti      €   3,95
100 gram / krokant koekje met sinaasappel schil en noten

Regenboog koekjes       €   2,75
100 gram / in alle kleuren van de regenboog

Verse nougat met geroosterde noten     €   4,95
100 gram / met pistache en amandelen

Pastel amaretti        €   3,95
100 gram / een amandelkoekje in zachte tintjes

Cookie box        €  20.- 
4x4 verschillende koekjes en/of chocolade door de brievenbus



Bonbons
per 5 bonbons

Framboos roos bonbon       €   0,95 p/st

Passievrucht bonbon       €   0,95 p/st

Blauwe bes viool bonbon       €   0,95 p/st

Vraag naar overig assortiment      

Botanical series
taarten met een vleugje fleurigheid

Blauwe bes viool stapeltaart       vanaf € 40.-
afgewerkt met crème en verse bloemen        

Framboos roos stapeltaart       vanaf € 40.-
afgewerkt met crème, pistache en verse bloemen     

Vlierbloesem citroen meringue stapeltaart      vanaf € 40.-
afgewerkt met pistachenoten en verse bloemen     

Hartvormige stapeltaart        vanaf € 40.-
met chocolade cake met roos en aardbei       

Heb je speciale wensen of een feestelijke gelegenheid 
waar je graag gebak bij wilt serveren?
Blue&Lime helpt graag je wensen werkelijkheid maken!
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