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Gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen!
De datum staat vast, de trouwlocatie is geboekt, de trouwjurk uitgekozen. Nu 
komt het spannendste deel: ervoor zorgen dat de bruiloft echt “jullie feestje” 
wordt, waar veel persoonlijke details aanwezig zijn, jullie liefde centraal staat en de 
gasten zich welkom voelen (en ook een beetje verwend worden..).

Wat leuk dat jullie bij Gebakkerij terecht zijn gekomen en overwegen ons een deel 
van jullie bruiloft te laten verzorgen! Want ook voor de zoete kant is er veel te 
kiezen! Hopelijk kunnen we jullie op weg helpen met deze brochure.

Gebakkerij is dè plek voor een eigentijdse bruidstaart van de hoogste kwaliteit, van 
binnen en van buiten. We staan vooral bekend om onze ongedwongen-chic stijl, 
bijzondere smaakcombinaties en prachtige, levensechte suikerbloemen.

We maken ook sweet tables, cupcake tafels, donut walls en taart-buffetten als een 
alternatief of aanvulling op een (gestapelde) bruidstaart. Ook voor unieke en de 
lekkerste bedankjes zijn jullie bij Gebakkerij aan het juiste adres – we denken altijd 
graag mee en verrassen jullie met onze creatieve ideeën!

We hopen dat jullie met de inspiratie uit deze brochure zo 
enthousiast worden, dat jullie snel een afspraak maken!

Liefs,

     Anna
                           en het team van Gebakkerij
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Proces

Stap 1: Planning
Neem ruim op tijd contact met ons op! Vooral weekenden in het hoog seizoen 
(mei-september) worden al snel volgeboekt.. Maar... niet geschoten is altijd mis!

• maak een lijst van jullie wensen (als een 
moodboard of een Pinterest bord)

• we spreken af voor een gezellig 
adviesgesprek met een proeverij in onze cake 
studio in Amersfoort

• na de afspraak krijgen jullie een 
gedetailleerde offerte op maat van ons

• om de bestelling definitief te maken en 
de datum te reserveren, vragen we een 
aanbetaling van 50% van de kosten.

Stap 2: Details
Ongeveer 2-3 maanden voor jullie bruiloft 
hebben we weer contact over alle openstaande 
details. We horen graag het definitieve aantal 
gasten, voegen evt. gebakjes voor gasten met 
voedselallergieën toe en stemmen styling details 
af.

Ongeveer 6 weken voor de bruiloft ontvangen jullie van ons een factuur voor het 
restant bedrag.
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6-9 maanden
Stap 1:
Planning

2-3 maanden
Stap 2: 
Details

4-6 weken
Betaling
 

1-2 weken 
Bezorgplan

Jullie dag
Stap 3

1 week
Stap 4: 
Retour

Ongeveer 1-2 weken voor de bruiloft maken we onze 
bezorgplanning. We nemen dan zelf contact op met jullie 
trouwlocatie en houden jullie natuurlijk op de hoogte.

Stap 3: Jullie dag!!!!
We bezorgen jullie taart of sweets op het afgesproken 

moment. Uiteraard nemen 
we het materiaal mee 
dat jullie bij ons gehuurd 
hebben. En als we dit 
afgesproken hebben 
zetten wij ook alles klaar 
en stylen de tafel. 

Stap 4: retour
Als jullie materiaal 
gehuurd hebben, 
ontvangen we dit graag 
binnen 1 week weer 
retour. Daarna storten we 
jullie borg terug. 

Én we zijn natuurlijk 
benieuwd hoe jullie dag 
was, foto’s zijn altijd 
welkom!

Foto: Made by C Fotografie
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Some nice things said by some nice people!
“Prachtig - geweldig - lekker - mooi - wat een beauty - 
adembenemend - mmmmmh mag ik nog een stuk. Dit zijn 
maar een paar reacties van de gasten die JOUW creatie hebben 
geproefd. Lieve Anna - de tranen staan mij in de ogen als ik 
terug denk aan het moment dat ik de taart zag. Zo GEWELDIG 
MOOI en perfect. Mag ik jou danken voor jouw bijdrage aan 
een onvergetelijke dag. Jouw taart maakte het helemaal af.”  
Bibi en Rik

“De taart was geweldig! Het uitkiezen van de smaak was 
al zo moeilijk, want alles was heerlijk. We konden al onze 
ideeën bij haar kwijt, begreep meteen wat we bedoelden en 
had hele goede toevoegingen. We waren heel erg blij met 
het eindresultaat! We hebben heel veel complimenten van 
de gasten gekregen over de heerlijke taart, terecht!” 
Karen en Peter“Wauw, wat een succes was 

de sweet table! Alle sweets 
waren heerlijk en de tafel 
was door Anna super mooi 
opgemaakt. Enorm veel 
complimenten over gekregen 
en alles was dan ook zo op. 
Super bedankt Anna!” 
Helma en Jan

“Wow. Wat een ontzettend lekkere bruidstaart met 
sweet table heeft Anna van de Gebakkerij voor ons 
verzorgd! En het zag er nog prachtig uit ook. M’n 
man wilde graag een chocolade taart en ik wilde 
graag een carrot cake. En het kon allebei! Dat ging 
prima en daardoor konden onze gasten kiezen 
wat ze wilden. M’n nichtje noemde de chocolade 
taart de lekkerste chocolade taart die ze ooit heeft 
gegeten...” 
Marlouk en Chris
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Bruidstaarten

Foto: Inge Kooiman Fotografie
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Stijlen
We zijn trots om te zeggen dat bij Gebakkerij (bijna) 
alles mogelijk is – we volgen de trends, leren continu 
nieuwe technieken, elk jaar is er meer mogelijk dan 
het jaar daarvoor. We willen tijdens het ontwerpen 
van jullie taart alleen naar jullie wensen luisteren, en 
niet beperkt zijn door ons kunnen!

Juist omdat er zoveel mogelijk is, is het handig als 
jullie van tevoren weten welke stijl jullie het meest 
aanspreekt. Hieronder vinden jullie een overzicht van 
de meest populaire stijlen bruidstaart.

Fondant taarten
Fondant taarten zijn onze meest populaire stijl 
bruidstaarten. Ze bieden zoveel mogelijkheden, 
sommige ontwerpen kunnen zelfs alleen met 
fondant gemaakt worden! Marmer effect, ruffles, 
geometrische lijnen, of minimalistisch strak, alles 
kan. Wij gebruiken een Callebout fondant die heel 
dun uitgerold kan worden en een heerlijke, lichte 
vanille smaak heeft.

Crème taarten
Crème taarten worden meestal gebruikt voor 
ongedwongen, romantische ontwerpen, met een 
textuur van horizontale strepen en decoratie met 
verse bloemen. Ze zijn ook perfect voor het creatief 
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Foto: Wat een plaatje
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spelen met texturen en kleuren (watercolour effect, floral textuur), waardoor de 
taart een modern “artistiek” uiterlijk krijgt. Ook zijn ze zeer geschikt voor iedereen 
die geen fondant wil. Alle crème taarten werken we af met onze heerlijk zachte 
Swiss Meringue Buttercream.

(Semi) naked cakes
Deze stijl blijft populair! Gedecoreerd met vers fruit voor de meest heerlijke, maar 
ook rustieke uitstraling, of met verse bloemen voor een ongedwongen romantische 
look.

Drip cakes
Drip cakes zijn de nieuwe trend 
voor bruidstaarten. Ze zijn hip, 
modern en speels. Decoreer ze met 
vers fruit voor een extra lekkere 
uitstraling, met verse bloemen voor 
een romantische look, of met “alles” 
(fruit, bloemen, macarons, donuts, 
snoep, sprinkles etc) voor een 
“whimsical” touch.

Trio van taarten
Hier zijn we helemaal gek op! We 
zien het als een heerlijke uitdaging 
om drie verschillende taarten te 
ontwerpen, die toch bij elkaar 
passen. Een taarten trio raden we 
ook sterk aan bij grote bruiloften, in 
plaats van een enorme taart.

Foto: Made by C Fotografie
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Toren van gebakjes
Willen jullie liever individuele gebakjes serveren in plaats van een traditionele 
bruidstaart? En ook graag een echte eyecatcher op tafel presenteren? Kies dan voor 
een toren van gebakjes!

Het is ook mogelijk, om een klein  
aansnijtaartje bij te bestellen. Zo kun  
je toch een traditioneel aansnijmoment  
hebben.

Je bestelt de gebakjes en huurt de toren  
bij Gebakkerij. We kunnen zelfs alles  
mooi voor jullie neerzetten!

De meest gekozen gebakjes voor  
een toren zijn:

- cupcakes

- macarons

- mini cakes

- dessert shooters

- donuts

Foto: DM Fotografie

Foto: WIJ Fotografie
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Prijzen
Omdat elke bruidstaart uniek is, kunnen we de exacte prijs pas geven nadat we 
alle details besproken hebben. De prijzen zullen namelijk variëren op basis van 
de complexiteit van jullie bestelling. Omdat het toch handig is te weten wat het 
ongeveer kan worden, vinden jullie hier de vanaf prijzen.

 
 
 
 

Gebakkerij is gevestigd in Amersfoort, maar we leveren bruidstaarten door heel 
Nederland. 

Fondant bruidstaarten - v.a. € 8,00 per persoon

Crème, (semi) naked en drip bruidstaarten – v.a. € 7,50 per persoon

Foto’s: Lex Draijer Buidsfotografie
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Onze smaak filosofie
We hebben passie voor smaak en ingrediënten. 

We willen dat onze smaken – net als onze 
ontwerpen – net even anders zijn, zodat jullie 
gasten ze niet alleen heerlijk gaan vinden, maar er 
ook nog lang niet over uitgepraat zijn! 

Al onze taarten en gebakjes worden gemaakt van 
de beste kwaliteit ingrediënten: echte roomboter, 
scharreleieren, Callebout chocolade, biologische 
Madagascar vanille en veel vers seizoensfruit. 

Ons smaken menu is met veel aandacht 
samengesteld en getest. Hierdoor weten we zeker, 
dat ieder ingrediënt tot zijn recht komt en toch 
zijn de smaken perfect in balans.

Allergieën
Hebben jullie of jullie 
gasten een voedselallergie? 
Bespreek de mogelijkheden 
met ons.

Foto: ARV & CO Bruidsfotografie
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Smaken Menu

Strawberry & Vanilla Mascarpone
Luchtige vanille cake, verse aardbeien en vanille mascarpone room 

Strawberry & Champagne
Luchtige champagne cake, champagne crème en verse aardbeien

Strawberry & Rosemary
Luchtige citroen-rozemarijn cake, aardbei crème en verse aardbeien

Lemon & Rosemary
Luchtige citroen-rozemarijn cake, lemon curd en vanille crème

Lemon & Blueberry
Luchtige citroen cake, lemon curd, blauwe bessen crème en verse blauwe bessen

White Chocolate & Raspberry
Luchtige citroen cake, witte chocolade crème en verse frambozen

Passion Fruit & Raspberry
Luchtige citroen cake, passievrucht crème en verse frambozen

Earl Grey & Lavendel
Luchtige earl grey cake, lemon curd, lavendel crème

Ginger & Mango
Luchtige citroen-gember cake, lemon curd, mango crème

Cardamom & White Chocolate
Luchtige kardemom cake, witte chocolade crème, abrikozenjam

Spice Apple & Caramel
Luchtige kaneel-appelsaus cake, karamel crème

Carrot cake
Worteltaart met stukjes walnoten, vanille monchou crème

Red velvet cake
Klassieke red velvet cake, vanille monchou crème

Dark Chocolate & Raspberry
Donkere chocolade cake, frambozen crème, verse frambozen

Dark Chocolate & Salted caramel
Donkere chocolade cake, salted caramel crème
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Suikerbloemen
“Zijn ze echt gemaakt van suiker?”

Dat is ons favoriete en ultieme 
compliment dat we kunnen krijgen 
over onze suikerbloemen! 

Met de natuur als inspiratie, en heel 
veel geduld, maken we elke bloem 
met hand. We kleuren de suikerpasta 
in de juiste tint, elk blaadje wordt met 
de hand uitgestoken, daarna gevormd 
voor de meest natuurlijke en verfijnde 
uitstraling en zo samengebonden tot 
een bloem. Vaak worden er ook extra 
kleuren aangebracht voor extra diepte en 
complexiteit. 

Wist je dat het 20 tot 40 
minuten duurt om een 
enkele bloem te maken?
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Een prachtige, levensechte suikerbloem maken is volgens 
ons nog niet genoeg. Het “bloemen arrangement” - hoe zet 
je de bloemen op de taart - is een specialisme van ons. We 
combineren de suikerbloemen op zo’n manier met elkaar, 
dat ze op de taart een beweging krijgen, bijna alsof ze erop 
klimmen. Alles om het geheel zo levensecht mogelijk te 
maken!

Alle foto’s: Made by C Fotografie
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Styling

Toppers
De traditionele bruidspaartjes op de taart hebben gelukkig plaatsgemaakt voor 
moderne caketoppers. Ze kunnen helemaal op maat gemaakt worden, van 
verschillende materialen en kleuren, en sluiten zo helemaal aan bij de stijl van jullie 
taart.

We hebben een assortiment van toppers in verschillende stijlen.

 
Taart plateau

Het juiste taart plateau maakt de taart helemaal af, net als de prachtige pumps 
bij je mooiste jurk. Het plateau voegt hoogte en elegantie toe. Het tovert zelfs een 
simpele bruidstaart om in een blikvanger.

Wij hebben een ruime keuze van taart plateaus, incl. het exclusieve merk Sarah’s 
Stands voor de grootste bruidstaarten. Huur van een taart plateau is mogelijk 
vanaf 15 euro (meestal 20-40 euro).

Styling van de taart tafel
Bestellen jullie alleen een bruidstaart, zonder een sweet table, dan is de styling van 
de taart tafel vaak niet nodig. Veel handige tips krijgen jullie van ons in de vorm 
van een handig boekje. Willen jullie het toch uit handen geven, of hebben jullie iets 
bijzonders in gedachten? We doen het graag voor jullie! Ook de huur van de tafel 
zelf behoort tot de mogelijkheden.
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Sweet Tables

Foto: Inge Kooiman Fotografie
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Een tafel vol lekkers
Willen jullie een ultieme zoete beleving aan jullie gasten bieden? Dan is een sweet 
table een echte aanrader! Met een groot assortiment van sweets waar uit gekozen 
kan worden, zorg je dat er voor alle gasten wel iets lekkers tussen zit. Bovendien is 
zo’n tafel vol met sweets al een feestje op zich!

Sweet table doet het goed als welkomstsnack, bij het proostmoment na de 
ceremonie, als dessert of tijdens de feestavond. Een mooi bruidstaartje erbij zorgt 
ervoor dat jullie toch het aansnijmoment hebben!

Foto: Sunfield Photography
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Soorten Sweet Tables
Afhankelijk van jullie wensen, het 
moment waarop de sweet table 
geserveerd wordt en jullie budget, 
bieden we 3 soorten sweet tables 
aan:

Jullie kiezen uit de opties jullie 
favoriete sweets & aankleding en 
wij maken daar een mooi geheel 
van, helemaal in de stijl en kleuren 
van jullie bruiloft.

Foto: Inge Kooiman Fotografie

Foto: Sunfield Photography

- “Signature” sweet table, met allemaal mini gebakjes (bite-size). Ideale sweet table 
als jullie het in plaats van of naast de bruidstaart serveren. We raden ~3 stuks mini 
gebakjes per persoon aan.

- “Dessert” sweet table, met een persoonsgebakjes. Ideaal als jullie een sweet table 
in plaats van dessert serveren, of bij ontvangst van de avondgasten. We raden 1-1,5 
stuks gebakjes per persoon aan.

- Cupcake tafel – onze meest voordelige sweet table, maar toch bijzonder door 
de verschillende smaken cakes en de aankleding. We raden 1-1,5 cupcakes per 
persoon aan.
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Donut Wall
Zijn jullie wel in voor iets aparts, bijzonders of geks? 

Een donut wall, oftewel een muur vol met heerlijke donuts, geglazuurd in jullie 
kleuren. Iets heel anders dan wat de meeste mensen normaal zien op een bruiloft, 
en daarom een echte blikvanger en gegarandeerd onderwerp van gesprek! 

Wij gebruiken de donut wall meestal als achtergrond bij een sweet table, of 
zelfstandig bij de ontvangst van de avondgasten.

Een donut wall is te bestellen vanaf € 200 (incl. huur en 40 donuts)

Foto: Rianne Fotografie
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Bedankjes

Foto: Inge Kooiman Fotografie
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Gedecoreerde koekjes - v.a. € 3,50  
Macarons - v.a. € 2,50 
Cupcakes - v.a. € 4,00 
Cake pops - v.a. € 3,00 
Donuts - v.a. € 3,00

Bedankjes
Een klein aandenken, om al jullie gasten nog 
even na te laten genieten van jullie speciale dag, 
kan natuurlijk ook in de vorm van een zoet 
bedankje.

Gedecoreerde koekjes, macarons 
en cake pops zijn onze populairste 
bedankjes, maar ook cupcakes, donuts 
of brownies komen vaak voor. Alle 
bedankjes kunnen gepersonaliseerd 
en per stuk verpakt worden. 

Voor jullie ouders, de getuigen, 
ceremoniemeesters of 
bruidsmeisjes zijn er ook wat 
grotere cadeaus beschikbaar.

Heb je een eigen idee 
voor het gebakje en/of 
verpakking? Laat het ons 
vooral weten!
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Let’s keep in touch!
Het lukt niet altijd om een deel 
van de taart te bewaren tot het 
“1e jubileum” en het lekkerst 
is natuurlijk een vers gebakken 
taart!

Wij maken graag een mini versie 
van jullie bruidstaart, tegen een 
gereduceerd tarief, om jullie 
eerste jaar als Mr&Mrs te vieren!

Naast jullie bruiloft zijn er natuurlijk genoeg 
momenten om iets te vieren en ook dan zijn jullie bij 
ons aan het goede adres.

We zien jullie graag 
terug bij jullie 
volgende moment, 
die bijzonder zoet 
gevierd moet 
worden!
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Gebakkerij

Isseltseveld 48a
3812 LH Amersfoort

+31 6 11875747

www.gebakkerij.nl

info@gebakkerij.nl

www.facebook.com/gebakkerij

www.instagram.com/gebakkerij_nl


