Informatie Bruidstaart /Bruiloft
Bent u op zoek naar uw droom bruidstaart voor de mooiste dag van uw leven.
Wilt u de taart geheel naar eigen wens samenstellen (binnen de mogelijkheden
die we hebben) en van tevoren proeven, dan bent u bij ons aan het juiste
adres.

Proeverij:
Wij willen bruidsparen graag de gelegenheid geven om zelf de smaken van de
taart te bepalen. De smaak is een belangrijk onderdeel om van je bruidstaart
iets onvergetelijks te maken.
Een proeverij bestaat uit het proeven van verschillende onderdelen (smaken).
Uiteraard houden we rekening met uw voorkeur.
Tijdens de proeverij bespreken we de wensen en uiterlijk van de bruidstaart.
Mocht u voorbeelden (foto’s) hebben van uw droomtaart neem dit dan mee.
De proeverij kost € 27,50 en is geschikt voor 2 tot 3 personen. De proeverij kan
alleen op afspraak gepland worden.

Mocht u na de proeverij besluiten om de Bruidstaart bij ons te bestellen dan
trekken we de kosten van de proeverij van de Bruidstaart af. Dit doen we alleen
bij een bruidstaart vanaf 25 personen.

Meer mogelijkheden:
Wij verzorgen niet alleen de bruidstaart en proeverij. Denkt u bijvoorbeeld
eens het presentje voor uw gasten.
Een leuk presentje is bijvoorbeeld een doosje bonbons met 2 bonbons € 1,50.
Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Wenst u tijdens uw bruiloft een dessert, een bonbon bij de koffie of snoeptafel,
borrelhapjes (zoet/hartig) dan kan dit ook bij ons besteld worden.
Wij verhuren ook een chocolade fontein (super leuk voor de kleintjes maar ook
voor de volwassen snoepers).

Kosten bruidstaart:
We reken voor de bruidstaart € 5,95 per persoon voor standaard smaken.
Wilt u elke laag van een bruidstaart een andere smaak geven of speciale
samenstelling van smaken dan vragen we € 7,95 per persoon.
Wilt u bloemen op uw taart dan brengen we deze kosten in rekening. Dit geldt
ook voor bruidstoppers. Deze moeten ruimschoots van tevoren besteld worden
i.v.m. levering. Uiteraard kunt u ook zelf de bruidstopper regelen.
Voor een bruidsstandaard vragen we een borgsom afhankelijk van de soort
standaard.
U kunt de bruidstaart bij ons ophalen. Wilt u de taart bezorgd hebben dan
komen worden hiervoor extra kosten voor in rekening gebracht afhankelijk van
de afstand.

