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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! 

Een 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. 

 

Ons concept: van A tot Z 
Wat onze sweet tables uniek maakt, is dat we een compleet pakket aanbieden. We beginnen dus met het 

bakken en decoreren van de meest heerlijke gebakjes, speciaal voor jullie vers gemaakt. We verhuren aan jullie 

ook alle nodige plateau’s en borden voor de presentatie, natuurlijk allemaal passend bij de stijl en kleuren van 

jullie bruiloft. Op jullie trouwdag bezorgen we alles zelf naar de locatie, zetten we alle gebakjes op tafel en 

bovendien zorgen voor de complete aankleding (styling) van de tafel. De volgende dag komen we terug om alle 

gehuurde materialen weer op te halen. Jullie taak is alleen maar te genieten!       

 

Styling maakt het pas echt af 
Een sweet table is meer dan gebakjes op tafel. Juist de mooie presentatie zorgt voor het wauw effect, het 

maakt het een echte beleving voor jullie en jullie gasten. Intussen mochten we al meerdere sweet tables 

aankleden, in verschillende stijlen.  

Onze styling is inclusief: tafelloper, kaarsen, kleine vaasjes met bloemen, schalen met mini meringue kisses, 

naamkaartjes met de smaken van de gebakjes, klein decoratie materiaal (zoals bordjes met tekst, confetti, 

slingers etc).  

Mochten jullie een bijzonder thema, backdrop, ballonen, veel/groot bloemwerk willen voor de styling, is het 

mogelijk tegen meerprijs (vaak in samenwerking met onze partners). 

 

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: 

- “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 

cupcakes en de aankleding. We raden 1-1,5 cupcakes per persoon aan. 



www.gebakkerij.nl   info@gebakkerij.nl 

“Signature” sweet table 
 

 
Elk pakket is uit te breiden per 10 gebakjes voor 35 Euro. 
Wil je liever een mix van mini gebakjes en eenpersoonsgebakjes? 1 eenpersoonsgebakje = 2 mini gebakjes 

 
 
 

Soorten mini gebakjes 
De meest populaire mini gebakjes voor op onze Signature sweet tables zijn: 

• Mini Cupcakes 

• Mini Tartelettes 

• Cake Pops 

• Macarons 

• Brownie/Blondie Bites 

• Choco Dipped Aardbeien 

• Mini Donuts 

• Gedecoreerde koekjes 
 

 

 

 

  

 

 S 
100 stuks 

8 borden/schalen 
op tafel 1,5-2 meter 
5 soorten gebakjes 

 
25-40 personen 

375 Euro 

 

 M 
150 stuks 

12 borden/schalen 
op tafel 1,5-2,5 meter 

6 soorten gebakjes 
 

40-60 personen 
550 Euro 

 

v.a. 250 stuks 
20 borden/schalen 

op tafel 3-3,5 meter 
8 soorten gebakjes 

 
v.a. 80 personen 

v.a. 875 Euro 

 XL 

 

200 stuks 
16 borden/schalen 

op tafel 3-3,5 meter 
7 soorten gebakjes 

 
60-80 personen 

715 Euro 

 L 
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“Dessert” sweet table 
 

 
 
Elk pakket is uit te breiden per 10 gebakjes voor 50 Euro. 

 
 

Soorten eenpersoons gebakjes 
De meest populaire gebakjes op onze “dessert” sweet tables zijn: 

• Cupcakes 

• Tartelettes 

• Cake Pop IJsjes 

• Mini NY Cheesecake 

• Mini Pavlova 

• Mini Tulband 

• Dessert in een glaasje (panna cotta, 
tiramisu, mousse, trifle) 

• Brownie/Blondie 

• Donuts 

 

 

 

  

 

50 stuks 
6 borden/schalen 

op tafel 1,5-2 meter 
4 soorten gebakjes 

 
30-50 personen 

350 Euro 

 S 

 

100 stuks 
8 borden/schalen 

op tafel 1,5-2,5 meter 
5 soorten gebakjes 

 
70-100 personen 

550 Euro 

 M 

 

150 stuks 
12 borden/schalen 

op tafel 3-3,5 meter 
6 soorten gebakjes 

 
100-150 personen 

775 Euro 

 L 

 

v.a. 200 stuks 
15 borden/schalen 

op tafel 3-3,5 meter 
7 soorten gebakjes 

 
v.a. 140 personen 

v.a. 1000 Euro 

 XL 
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Cupcake tafel 
 

 

Elk pakket is uit te breiden per 10 cupcakes voor 40 Euro. 
 

 

Smaken cupcakes 
De meest populaire smaken van onze cupcakes zijn: 

• Witte chocolade-framboos 

• Klassiek Red velvet 

• Klassiek Carrot 

• Carrot-salted caramel 

• Donkere chocolade-Framboos 

• Donkere chocolade-Salted Caramel 

• Citroen-Passievrucht 

• Vanille-Aardbei 

•  Vanille-Donkere chocolade 

• Citroen-Blauwe bes 
 

 

 

 

  

 

v.a. 200 stuks 
15 borden/schalen 

op tafel 3-3,5 meter 
7 soorten gebakjes 

 
v.a. 140 personen 

v.a. 800 Euro 

 XL 

 

150 stuks 
12 borden/schalen 

op tafel 3-3,5 meter 
6 soorten gebakjes 

 
100-150 personen 

625 Euro 

 L 

 

100 stuks 
8 borden/schalen 

op tafel 1,5-2,5 meter 
5 soorten cupcakes 

 
70-100 personen 

450 Euro 

 M 

 

50 stuks 
6 borden/schalen 

op tafel 1,5-2 meter 
4 soorten cupcakes 

 
30-50 personen 

275 Euro 

 S 
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Kleine bruidstaart bij jullie sweet table 
Bij een sweet table kun je een kleine bruidstaart bestellen om toch een foto-moment te hebben. We adviseren 

een kleine 2-laagse taart op de sweet table. Deze bieden we in 3 maten: 

• 15 personen – 95 euro 

• 20 personen – 120 euro 

• 30 personen – 160 euro 

Het is ook mogelijk om een 1 laagse taart te nemen: 

• 10 personen – 60 euro 

• 15 personen – 75 euro 

• 20 personen – 90 euro 

De mogelijke afwerking is: 

• Semi naked met vers fruit en/of verse bloemen (eventueel ook drip) 

• Crème, horizontale strepen, met verse bloemen 

• Crème, strak, watercolour, met verse bloemen, vers fruit, macarons (eventueel ook drip) 
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Volgende stap 
We gaan graag met jullie in gesprek om de perfecte 

sweet table voor jullie samen te stellen. We kijken 

naar de stijl van jullie bruiloft, themakleuren, 

plaatjes die jullie mooi vinden. We kijken ook in 

onze kasten, zodat jullie aan kunnen geven wat 

jullie mooi vinden.  

Daarnaast bieden we ook een optie om een 

proeverij-to-go te bestellen, zodat jullie ook de 

soort en smaak van de gebakjes kunnen bepalen. 
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Onze sweet tables 
Hieronder vinden jullie een aantal voorbeelden van de sweet tables, die door ons gebakken en gestyled zijn. Zo 

weten jullie beter welke stijl jullie van ons kunnen verwachten. 

 


