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Babyshower High Tea Deluxe
Van 4 t/m 12 personen
1,5 tot 2 uur
Een heerlijke high tea gepersonaliseerd in het roze & wit, blauw & wit of in
gemixte kleuren. Daarnaast kunnen de mini-cupcakes aangepast worden met
een naam of tekst zoals een baby quote of bijvoorbeeld een foto van de echo.
Uiteraard zijn alle hapjes zwangerproof!
De high tea deluxe bevat verschillende soorten homemade hapjes, zoals een
mini-cupcake proeverij in 4 verschillende smaken, lemon curd crumble,
mini-croissant met jam en roomboter, mini-chocolade brownies, meringue
toeven en een fruitsapje.
Onbeperkt thee in verschillende smaken van het luxe merk Cafés Richard.
Prijs: € 21,95 p.p.

Mini-cupcakes gepersonaliseerd met tekst of foto: € 1,50 p.p.
TIP: OP PAGINA 3 VIND JE NOG LEUKE EXTRA’S EN VERSIERINGEN!
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Chocoladefontein
Van 6 t/m 10 personen
1,5 tot 2 uur
Een superzoet arrangement met sweets
om te dippen in de chocoladefontein!
De tafel is gevuld met kleine hapjes die gedipt kunnen worden
in de fontein, zoals marshmallow, wafeltjes, soesjes, cupcakes,
fudge, mini-donuts en seizoensfruit.
Twee drankjes naar keuze.
Chocoladefontein:
De fontein wordt gevuld met 2,5 kilo echte fairtrade Callebaut chocolade. Hiervoor rekenen we eenmalig een toeslag per tafel.
Witte of gekleurde chocolade: € 35,Puur of melk: € 25,Prijs: € 16,50 p.p.

De chocolade in de fontein kan zelfs worden gekleurd in roze of lichtblauw!

TIP: OP PAGINA 3 VIND JE NOG LEUKE EXTRA’S EN VERSIERINGEN!
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Babyshower taart:
De taart kan worden afgewerkt in de gewenste
kleuren, smaken en decoratie. De beschikbare
smaken zijn vanille sponge, chocolade of red velvet
cake. De binnenkant kan gevuld worden in de
gewenste kleur en de buitenkant kan afgewerkt
worden in babystijl.
Formaten:
Al onze cakes zijn in twee lagen gevuld en 8 tot 10 cm
hoog. Je kunt kiezen uit de volgende formaten:
XS Cake: 8 cm doorsnede voor 4 tot 6 pers: € 35,Small Cake: 10 cm voor 6 tot 8 pers: € 45,Medium Cake: 20cm voor 10 tot 15 pers € 55,Large Cake: 25 cm voor 15 tot 20 pers € 65,De prijzen zijn voor een cake met bijbehorende
decoratie zoals sprinkles. Mocht je graag een
exclusievere taart of Freak Cake willen bestellen,
laat het ons weten. We kunnen alles
op maat maken!
Helium ballonnen:
Om de ruimte of tafel nog feestelijker te maken!
Te bestellen in de volgende combinaties:
roze & wit, blauw & wit, blauw & roze, goud & roze.
Prijs: € 7,50 per trosje ballonnen (5 ballonnen met
helium gevuld, aan een gewichtje op tafel).
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