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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u graag onze dessertlijst presenteren.
U kunt uw dessertbuffet zelf samenstellen met de diverse items op de volgende pagina’s. Wij bieden u een royale
keuze in bavarois, ijs, vers fruit en veel meer heerlijkheden.
Om een compleet dessertbuffet samen te stellen adviseren wij u om ten minste de volgende keuzes te maken:
1 keuze uit B: Handgemaakte ijstaarten van boerderij ijs
2 keuzes uit C: Warme kersensaus en verse slagroom
Op deze manier stelt u een dessertbuffet al samen vanaf € 3,25 p.p.
De prijzen zijn gebaseerd op een minimale afname van 25 personen. Bij 6 t/m 14 personen berekenen wij 20%
toeslag over de totale buffetprijs inclusief uitbreidingen. Bij 15 t/m 24 personen berekenen wij 15% toeslag over de
totale buffetprijs inclusief uitbreidingen. U kunt uw bestelling tot 5 werkdagen van tevoren doorgeven of wijzigen.
Benodigd serviesgoed kunnen wij voor u verzorgen voor € 0,75 per persoon. Uiteraard verzorgen wij de afwas
hiervan!
Genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW.

A: Dessertitems, prijs per persoon € 1,75
□ Diverse smaken bavarois, gedecoreerd met slagroom en fruitgarnering
□ Toren van praliné chocolade soesjes, 2 p.p.
□ Mini beignets in 2 smaken: gevuld met rood fruit en met Belgische chocolade
□ Mini macarons in diverse smaken, 2 p.p.
B: Dessertitems, prijs per persoon € 2,25
□ Handgemaakte ijstaarten van boerderij ijs
□ Tiramisu, dessert met mascarpone en cacao
□ Puntje bosvruchtentaart
□ Vers fruitsalade, 75 gram p.p.
C: Dessertitems, prijs per persoon € 0,50
□ Warme chocoladesaus
□ Warme kersensaus
□ Verse slagroom
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