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Welkom! 
Gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen! 

Wat leuk dat jullie aan Gebakkerij denken als leverancier van jullie bruidstaart en/of sweet table! 

 

Gebakkerij is een cake design studio, gespecialiseerd in op maat gemaakte bruidstaarten en sweet 

tables. We vinden het heel belangrijk dat alle onze taarten en sweets net zo lekker zijn als ze eruit 

zien. Alle taarten wordt vers gebakken met de beste ingrediënten die we kunnen vinden. Met liefde 

en passie. En dat proef je. 

 

De smaken in ons smaken menu werden zorgvuldig samengesteld en getest. Jullie vinden hier 

klassieke, vertrouwde smaken, maar ook “out-of-the-box” smaken, die jullie – en jullie gasten – 

hopelijk nog nooit hebben geproefd. Van verfijnde smaken die perfect passen bij een chique 

kasteelbruiloft tot pure rustieke smaken voor een landelijke bruiloft, alles is mogelijk. 

 

Naast het maken van de perfecte taart of gebakjes voor op de sweet table, bezorgen we het ook op 

het juiste moment op jullie locatie en verhuren taart plateau’s om jullie bruidstaart op de mooiste 

manier te presenteren. We verhuren ook styling elementen om jullie taart tafel of sweet table 

helemaal af te kunnen maken. 

 

 

Proeverij 
We vinden het heel belangrijk dat de smaak van de bruidstaart helemaal naar jullie wens wordt, 

daarom bieden we de optie om een gratis proeverij bij het adviesgesprek te hebben.  

 

Een afspraak (incl. proeverij) duurt meestal 45-60 minuten, en vindt plaats in onze studio in 

Amersfoort. Tijdens een afspraak bespreken we wat voor jullie een “perfecte dag” betekent, wat jullie 

stijl is, we kijken naar foto’s en zoeken samen naar de inspiratie voor jullie perfecte ontwerp. We gaan 

natuurlijk ook proeven! 

 

Afspraken worden meestal gepland 6-9 maanden voor jullie trouwdatum. 
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Smaken Menu 

 
Bruidstaarten 
Populaire smaken 
Toegankelijke smaken, maar nooit saai of “gewoon”!  

De smaken zijn in orde van de luchtigste tot iets machtigere.  

Let op: vullingen zoals room of mousse moeten in de koelkast bewaard worden. Willen jullie dat niet 

voor jullie bruidstaart? Laat ons weten, we vervangen deze vullingen door een alternatief die wel 

buiten de koeling bewaard kan zijn. 

 
Aardbei Droom 
Luchtige vanille cake gevuld met stukjes verse aardbeien en vanille mascarpone room (beschikbaar 
van mei tot september) 
Zomer favoriet. Heel toegankelijk. Culinaire slagroomtaart. Perfecte begeleider bij het proost moment. 

 
Aardbei & Champagne 
Luchtige champagne cake gevuld met champagne mousse en stukjes verse aardbeien 
Zachte, verfijnde smaken. Op basis van champagne, maar zonder alcohol. Meer geschikt voor volwassenen. Perfecte bege-
leider bij het proost moment. 

 
Luchtige Citroen 
Luchtige vanille cake gevuld met lemon curd en vanille mascarpone room 
Frisse citroen, zoete romige vulling. Andere zomer favoriet. Je moet wel van citroen houden  

 
Vanille & Aardbei 
Vanille cake gevuld met aardbeien crème en stukjes verse aardbeien 
Amerikaanse stijl vanille cake, dus bomvol smaak! Machtigere en vollere van smaak versie van Aardbei Droom. 

 
Citroen & Blauwe bes 
Citroen-blauwe bes cake gevuld met lemon curd, blauwe bessen crème en blauwe bessen 
Fris, vol van smaak, perfect voor de zomer. 

 
Witte chocolade & Framboos 
Vanille cake gevuld met witte chocolade ganache, frambozen crème en frambozen 
Voor alle witte chocolade liefhebbers, van echte Callebaut chocolade. Lekker fris door verse frambozen.  

 
Red velvet cake 
Red velvet cake met een lichte cacao smaak gevuld met vanille monchou crème 
Toegankelijk maar bijzonder. Deze taart is niet voor niks een Amerikaanse klassieker, en nummer een gekozen smaak van 
ons menu. 

 
 

Bijzondere smaken 
Willen jullie een smaak die “anders dan anders” is? Bijzondere ingrediënten, bijzondere smaken 

combinaties.  
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Kokos & Passievrucht 
Kokos cake gevuld met lemon curd, passievruchten crème en geroosterde kokos 
Tropische smaken, dus perfect voor een zomerse bruiloft. 

 
Carrot cake 
Worteltaart met stukjes walnoten gevuld met vanille monchou crème 
Misschien de beste carrot cake die jullie ooit gegeten hebben. Luchtig, vochtig, vol van smaak. Walnoten geven een lekkere 
bite. Niet alleen voor de herfst bruiloft. Nog bijzonderer? Vul de taart met salted caramel crème ipv vanille monchou crème. 

 
Appel & Kaneel 
Kaneel cake gevuld met gekarameliseerde appels, rozijnen en maple crème 
Geïnspireerd door de Nederlandse appeltaart. Wie vindt dat niet lekker? Maar je verwacht het niet in de bruidstaart. Perfect 
voor de herfst bruiloft.  

 
 

Chocolade smaken 
Onze donkere chocolade cake is luchtig, niet te zoet en smaak heel erg naar chocolade.  

De smaken zijn in orde van de luchtigste tot iets machtigere.  

Let op: chocolade cake smaakt altijd machtiger dan een vanille cake. Deze smaken zijn dus perfect 

voor de koude herfst en winter bruiloften. Ze kunnen ook de hele jaar door gebruikt worden als een 

dessert na het diner. Willen jullie de taart in de zomer bij het proost moment serveren? Kies dan, 

naast de chocolade smaak, ook voor een luchtige vanille smaak (meerdere smaken in een taart dus).  

 
Schwarzwalder 
Donkere chocolade cake gevuld met kersen en vanille mascarpone room 
 
Chocolade Droom 
Donkere chocolade cake gevuld met frambozen jam en donkere chocolade mousse 
 
Chocolade & Framboos 
Donkere chocolade cake gevuld met frambozen crème en frambozen 
 
Caffé mocha 
Donkere chocolade cake gevuld met espresso crème 
 
Salted caramel 
Donkere chocolade cake gevuld met salted caramel crème en stukjes pinda’s 

 
 
 

Cupcakes 
Vanille 
Vanille cakeje met jullie keuze van vanille of chocolade crème.  
 
Chocolade 
Chocolade cakeje met jullie keuze van vanille of chocolade crème 
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Vanille & Aardbei 
Vanille cakeje met aardbeien crème.  
 
Vanille & Framboos 
Vanille cakeje met frambozen crème.  
 
Vanille & Blauwe bes* 
Vanille-blauwe bes cakeje met blauwe bessen crème 
 
Kokos & Passievrucht* 
Kokos cakeje met passievruchten crème 
 
Red velvet 
Red velvet cakeje met een lichte cacao smaak met vanille monchou crème 
 
Carrot* 
Wortelcakeje met stukjes walnoten met vanille monchou crème 
 
Chocolade & Framboos 
Chocolade cakeje met frambozen crème.  
 
Caffé mocha 
Chocolade cakeje met espresso crème 
 
Salted caramel 
Chocolade cakeje met salted caramel crème 

 
* Niet mogelijk als mini cupcakes 

 

 

Mini desserts 
Minimum van 24 per smaak/soort 
 
Mini cupcakes 
Smaken menu hierboven 
 
Mini cheesecakes  
Vanille New York style cheesecake met verse framboos 
 
Chocolade cups gevuld met 

- witte chocolade (witte chocolade ganache en verse framboos) 
- pure chocolade (pure chocolade ganache en verse framboos of pecannoot) 
- aardbei (aardbeien crème en halve verse aardbei) 
- framboos (frambozen crème en verse framboos) 
- salted caramel (salted caramel crème en stukjes pinda) 
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Mini pies 

- lemon meringue (lemon curd en geroosterde vanille meringue) 
- witte chocolade (witte chocolade ganache en verse framboos) 
- pure chocolade (pure chocolade ganache en verse framboos of pecannoot) 
- appel kruimel (mini appeltaart met appel vulling en kruimel topping) 
- vers fruit (vanille monchou vulling met vers seizoensfruit) 

 
Pie-on-a-Stick 
Appel vulling in vanille deeg, op een stokje 
 
Cake pops 
Oreo, red velvet, citroen, chocolade 
 
Truffels 
Kokos, oreo 
 
Dessert in een glaasje 

- witte chocolade mousse 
- pure chocolade mousse 
- tiramisu (laagjes lange vingers, espresso crème, vanille mascarpone room) 
- berry shortcake (laagjes vanille cake, verse bessen, vanille mascarpone room) 

 
Brownie bites 
Met stukjes macadamia noten 
 
Blondie bites 
Witte brownie (dus met witte chocolade) met cranberries 
 
Macarons 
Klassieke smaken zoals vanille, chocolade, aardbei, maar ook bijzondere smaken zoals rose lychee, 
liquorice cherry, pastis 51 
Alle macarons worden voor jullie vers gemaakt door Poptasi Pastry, volgens ons dè beste macaron 
winkel in Nederland 
 
Gedecoreerde koekjes 
Krokante koekjes gemaakt in de smaken vanille, chocolade of speculoos. Bekleed en gedecoreerd 
met vanille fondant. 
 
Chocolate covered strawberries 
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Prijzen 
Taarten: onze taarten zonder fondant (naked, semi-naked, crème) zijn vanaf 6 euro per persoon 

(gemiddeld 6,5 euro per persoon), fondant bruidstaarten zijn vanaf 7 euro per persoon (gemiddeld 8-

9 euro per persoon, afhankelijk van het ontwerp). 

We bieden ook ongedecoreerde “keuken taarten” voor 4 euro per persoon (voor bruiloften vanaf 100 

personen) 

 

Cupcakes: onze cupcakes zijn vanaf 2,75 euro per stuk, dat is inclusief een mooie en lekkere toef 

crème en standaard decoratie. Cupcakes met op maat gemaakte fondant decoratie zijn 3,00-5,00 

euro per stuk. Onze mini cupcakes zijn vanaf 1,50 euro per stuk. We verhuren ook cupcake torens, 

etagères en plateaus om jullie cupcakes in stijl te kunnen presenteren. 

 

Mini desserts: onze mini’s zijn ongeveer petit-four maat, dus 1-2 hapjes. We raden aan om 3-5 stuks 

per persoon te rekenen (2-3 stuks als jullie het met een bruidstaart combineren). We bieden 

verschillende pakketten aan, met desserts, taart plateaus/borden huur, smaken naamkaartjes, styling, 

set-up en bezorgen inbegrepen. Pakketten zijn 8,50-12,00+ per persoon.  

Sommige mini desserts zijn ook los te bestellen, ideaal als petit-fours om aan jullie gasten bij de koffie 

te serveren. 

 

Bedankjes: eetbare bedankjes zijn een perfect cadeau voor jullie gasten. We bieden individueel 

verpakte lekkernijen aan, zoals gedecoreerde koekjes, cake pops, macarons, chocolaatjes, brownie 

bites en meer. Bedankjes zijn 2-8 euro per stuk. Een persoonlijk “bedankkaartje” van jullie voor jullie 

gasten is ook mogelijk tegen een kleine meerprijs.  

 

Er geldt een minimum bestelbedrag van 250 euro (excl. huur en bezorgen) 
 


