Gefeliciteerd jullie gaan trouwen!
En jullie zijn nog op zoek naar een specialist die jullie
bruidstaart wensen voor jullie grote dag kan realiseren?
Dan zijn jullie bij Cake and More aan het juiste adres!
Gespecialiseerd in persoonlijke en unieke bruidstaarten,
gemaakt met liefde & passie

en dat proef je !

De bruidstaart moet jullie - en jullie gasten - verrassen en
blij maken. Jullie bruidstaart moet stralen en onderwerp
van gesprek zijn, maar jullie bruidstaart moet bovenal
fantastisch smaken! Er zijn namelijk heel wat lekkere
smaken die jullie kunnen kiezen.
Alle smaken in het menu zijn zorgvuldig
samengesteld. Van klassieke & vertrouwde
smaken, tot onverwacht bijzondere
smaken, die jullie - en jullie gasten hopelijk nog nooit hebben geproefd.

Naast de heerlijke smaken is ook de uitstraling van jullie
bruidstaart belangrijk. Welke elementen zijn voor jullie,
en jullie dag, kenmerkend en hoe kan dit terugkomen
in het ontwerp van jullie taart?

Daar help ik jullie graag bij.
Ik adviseer jullie graag welke combinaties perfect
aansluiten op de stijl en sfeer van jullie bruiloft. Met als
resultaat: een bruidstaart die heerlijk smaakt en perfect
aansluit op de stijl & sfeer van jullie bruiloft.
Enthousiast over de inspiratie uit deze brochure?
Boek dan snel jullie proeverij. Ik verheug
me erop jullie te mogen ontmoeten!
Met liefdevolle groet,

Annemieke Dekker

Ja, ik wil proeven
Bestel een proefpakketje of kom proeven.
Jullie bruidsproeverij bestaat uit een aantal samenstellingen van heerlijke biscuit en cake met verrassende
vullingen. Zo weten jullie zeker dat jullie Bruidstaart - of
Sweet Table - in de smaak valt!

Thuisproeverij & Online Consult
De meeste flexibele optie. Het
proefpakketje kunnen jullie ophalen op
een voor jullie geschikt moment om op
jullie gemak thuis te proeven. Het online
consult om het ontwerp te bespreken
kan ook in de avond worden gepland.

Proeverij & Consult @Cake and More
Liever persoonlijk aan tafel? Dat kan!
Op bepaalde proeverijdagen (overdag) is het mogelijk
om te komen proeven en onder het genot van een kop thee
of koffie jullie wensen te bespreken. Deze proeverij kunnen
jullie aanvragen via het contactformulier.

Uniek Ontwerp
Tijdens het (online) consult bespreken we al jullie
wensen en komen we samen tot een uniek ontwerp
van jullie taart. Er zijn tenslotte veel mogelijkheden als
het gaat om omvang, uitstraling en details.
Het ontwerp laat ik graag perfect aansluiten bij de
sfeer & setting van jullie grote dag. Denk
hierbij aan kleuren, een thema, bloemen uit
het boeket of [mijn favoriet] persoonlijke
elementen. Daarom is het voor het
consult belangrijk om een goed beeld te
hebben van de stijl & sfeer van de dag.
Op basis van alle informatie tijdens ons
gesprek maak ik een ontwerp schets
van hoe jullie bruidstaart eruit komt te
zien. Zo hebben jullie na het consult een
goed beeld van de smaak en het ontwerp
van jullie bruidstaart.

Het advies is gratis, de proeverij kost  ھ30,Kiezen jullie na de proeverij voor Cake and More om
jullie bruidstaart en/of sweet table te realiseren? Dan
verrekenen we de kosten en is de proeverij gratis.

Seizoen favorieten
Het seizoen waarin jullie trouwen kun je uitstekend matchen met de smaken van de bruidstaart.

Lente

Citroen Biscuit besprenkeld met Limoncello,
frambozen crème met stukjes framboos en
prosecco crème.
Lavendel Biscuit gevuld met citroen
merengue en romige abrikozen crème.

Zomer

Kokos Biscuit gevuld met limoen-munt
merengue en tropische passievrucht
crème.
Sinaasappel Biscuit gevuld met Lemon Curd en
basilicum merengue met stukjes verse aardbei.

Herfst

Cinnamon Cake gevuld met een zachte
mokka crème en Salted Caramel crème.
Amaretto Cake gevuld met gezoete
mascarpone en mokka crème met
stukjes brosse koek.

Winter

Red Velvet Cake met lichte cacao
smaak, gevuld met dubbele vanille cream
cheese.
Pure chocolade cake gevuld met romige
hazelnoot praline en gekarameliseerde appel op
licht zoete kardemom crème.

Komen jullie er niet uit? Tijdens de proeverij & consult adviseer ik jullie graag over de lekkerste combinaties.

A la Carte
Smaak is heel persoonlijk en valt tenslotte niet over te twisten.
Daarom kunnen jullie de smakencombinatie van jullie bruidstaart geheel zelf samenstellen.

Biscuit
Citroen
Kokos
Lavendel
Sinaasappel
Vanille
Amaretto

Vulling
Fris & Fruitig

Specials

Abrikoos

Limoen & Munt

Kruidig & Origineel

Framboos*

Mango & Spice

Fris & Luchtig

Lemon Curd

Aardbei & Basilicum

Mango*

Appel & Kardemom

Mandarijn*

Kersen & Lavendel

Passievrucht

Anijs & Frambozen

Sinaasappel

Abrikozen & Walnoot

Fris & Luchtig
Tropisch & Verrassend

Toegankelijk & Puur
Zachte Amandelsmaak

*Stukjes vers fruit op crème.

Cake
Pure Chocolade
Red Velvet
Cinnamon

Volle Chocoladesmaak

Warm & zoet

Swiss Merengue

Lichte Cacao Smaak

Cream Cheese

Champagne

Mokka-Hazelnoot

Citroen

Salted Caramel

Kokos

Luchtige Chocolademousse

Prosecco

met stukjes chocolade

Vanille

Rijke Kaneelsmaak

Biscuit is een luchtige sponscake en licht van smaak.
Cake heeft een volle smaak en is daardoor machtiger.

(Wit, Melk of Puur)

Sweet Tables
Met een ruime keuze kunnen jullie een selectie maken van stijlvolle en eigentijdse Sweets.
Kiezen jullie voor een combinatie met een bruidstaart, een volledige Sweet Table of Dessert Sweet Table?

♥ Selection

Sweet Table

Een tafel vol met allemaal mini gebakjes
(bites), een echte proeverij beleving. Onze
ideale Sweet Table want op die manier kan
elke gast van meerdere gebakjes
proeven, zonder overvol te zitten. We
raden 3-4 sweets per persoon aan.

♥ Add

Some Sweets Table

Naast een bruidstaart voor alle gasten is
een uitbreiding met sweets een heerlijke
aanvulling van het borrelmoment. We raden
1-2 sweets per persoon aan.

Aan de Sweet Table kunnen jullie altijd een (kleine) bruidstaart
toevoegen voor een aansnij/foto-moment.

♥ Dessert

Sweet Table

Geen ijs maar een Dessert Sweet Table gevuld
met jullie favoriete zoete hapjes. Denk aan
een combinatie van fruitige bites en
warme chocoladesmaken. We raden
2-3 sweets per persoon aan.

♥ Sweets

& Treats

Naast de zoete tafels zijn sweets ook
los verkrijgbaar. Bijvoorbeeld voor
het ontvangst van jullie gasten
of als origineel bedankje.

Sweet Bites
Kleine maar zeer verrassende zoete hapjes. Bite size voor een heerlijke proeverij van diverse smaken

Brownie Bites
Pure Belgische chocolade met stukjes chocola &
noten

Cake Pops
Cakejes omhult met chocolade,
gedecoreerd met sprinkles.

Cheesecake Bites
Lemon Cheesecake op een stokje

Coconut Bites
Zachte kokos bites met dadels

Lepelgebak
Mini trifle met een twist
geserveerd in een glaasje:
 Tropische Passievrucht,
 Italiaanse Tiramisu,
 Witte chocolademousse
& framboos.

Macarons
Luchtige amandelkoekjes in diverse smaken oa.
vanille, lychee, framboos, pistache, hazelnoot, salted
karamel.

Mini Cupcakes
Kleine cakejes met crème topping met
ruime keuze in smaakcombinaties,
gedecoreerd met vers fruit of sprinkles.

Tartelettes
Pâte brisée (kruimeldeeg) bakjes
gegarneerd met vers fruit, gevuld
met
 Gekarameliseerde appel &
kardemom crème;
 Abrikozen compote &
abrikozen crème;
 Lemon Curd & citroen
crème.

Hebben jullie of jullie gasten een voedselallergie?
Dan bespreken we graag de mogelijkheden.

Ja ik wil, nog een stukje
Stoer maar romantisch, ontspannen maar elegant, hip
maar tijdloos – dat is Cake and More. Alles draait om
perfectie tot in de kleinste details. Mijn doel is dan ook
om een unieke bijdrage te leveren aan jullie
onvergetelijke dag. Ontzorgen vanaf het eerste contact
tot het eerste hapje. Ik kan niet wachten op jullie
inspirerende ideeën.
Hoe gaat jullie dag eruit zien?

Ik verheug me erop jullie te mogen ontmoeten!

