SOULutions pastry & desserts
Molenstraat 36
5431 BX Cuijk
Telefoonnr: 0485-785144
info@pastry-soulutions.com
Gebak

Prijs

Omschrijving

Aardbeien vlaaitje
Vruchten vlaaitje
Zanddeeg vlaaitje
Spicy Orange

€ 2,60
€ 2,60
€ 1,55
€ 2,60

Framboos Aardbeien gebakje

€ 2,60

Champagne / framboos gebak

€ 2,60

Bosvruchten gebakje

€ 2,60

Koffie / chocolade gebak

€ 2,60

Chocolade / kalamansi gebak

€ 2,60

Zanddeeg met Zwitserse room en aardbeien
Zanddeeg met Zwitserse room en vruchten
In de variante appels, abrikoos en kers
Vanille mousse, perzik/sinaasappel gelei, 5 spice
cremeux, noten/zaden crumble (glutenarm)
Frambozen/aardbeien bavarois, blanke beslag,
bodem van zanddeeg
Frambozen mousse, champagne mousse,
brownie beslag, zanddeeg
Bosvruchten bavarois, bosvruchten gelei, bodem
van kokos crumble (glutenarm)
Chocolade/koffie mousse, karamel vulling, blanke
beslag, crunch van speculoos, zanddeeg bodem
(ook in een glutenarme variant te verkrijgen)
Chocolade mousse, kalamansi gelei, brownie
beslag en een bodem van zanddeeg. (ook in een
glutenarme variant te verkrijgen)

Taarten

Prijs

Bosvruchten / vanille taart
(+/- 8 personen)
Zanddeeg vlaai (+/- 8
personen)
Royal Rhubarb
(+/- 8 personen)
Royal Appel
(+/- 8 personen)
Koffie/ chocoladetaart
(+/- 6 personen)
Passie / kwark taart
(+/- 8 personen)
Yoghurt mango slof
(+/- 6 personen)

€ 17,95

Omschrijving

Bestelling
Aantal stuks

Bestelling
Aantal stuks

Bosvruchten bavarois, bosvruchten gelei, vanille
mousse, blanke beslag, zanddeeg bodem.
€ 10,35 In de variante appels, abrikoos en kers afgewerkt
met victoria beslag
€ 16,95 Rabarbercake, mascarpone crème, rabarber /
hibiscus compote
€ 16,95 Appelcake, kaneelmousse, gekarameliseerde
appel compote/gelei
€ 17,95 Chocolade/koffie mousse, karamel vulling, blanke
beslag, crunch van speculoos, zanddeeg bodem
€ 17,95 Kwark mousse, mango cremeux, passie gelei,
blanke beslag en een zanddeeg bodem
€ 16,95 Sloffen bodem met mango gele room, mango
gelei, yoghurt mousse afgewerkt met een spiegel
van mango gelei
Speciaal taarten / bruidstaart
Custom made taarten vanaf € 5,95 per persoon.
of themataart
Graag contact opnemen voor meer informatie.
*Heeft u speciale wensen zoals glutenarm, suikervrij, lactosevrij en gelatinevrij neem dan contact op voor de
mogelijkheden. We denken graag met u mee.

Desem broden / afbakbroden

Prijs

Omschrijving

Bestelling
Aantal stuks

Chorizo / Rodewijn
€ 2,85
Desembrood met rode wijn en chorizo stukjes
Fenegriek desem
€ 2,75
Desembrood met fenegriek zaad en kaas
Meergranen desem
€ 2,30
Desembrood met meergranen
Jalapeno / oude kaas
€ 2,95
Desembrood met Jalapeno en oude kaas
*Dit desembrood dient nog even afgebakken te worden in een oven van rond de 180-200˚C gedurende 5 à 10
minuten. Dit brood kan ook bevroren gekocht worden.
Bonbons

Prijs

Omschrijving

Bonbons per stuk
Bonbons per 50 gram
Bonbons per 100 gram
Bonbons per 250 gram
Bonbons per 500 gram
Truffels

€ 0,45
€ 2,75
€ 5,45
€ 13,70
€ 27,25
€ 4,60

Biologische chocoladereep
melkchocolade terra etica
Biologische chocoladereep
pure chocolade terra etica

€ 3,60

Diverse smaken te verkrijgen assortiment wisselt
Diverse smaken te verkrijgen assortiment wisselt
Diverse smaken te verkrijgen assortiment wisselt
Diverse smaken te verkrijgen assortiment wisselt
Diverse smaken te verkrijgen assortiment wisselt
Romige vulling met een krokant laagje van pure
chocolade en cacaopoeder
Melkchocolade 42% met hele hazelnoten

€ 3,95

Pure chocolade met hazelnoot, granaatappel en
framboos

Pie’s (diepvries)

Prijs

Omschrijving

Toebes Runderstoof pie

€ 4,50

Diverse

Prijs

Brownie
Pâte de fruit

€ 1,85
€ 2,15

Carrotcake
Macarons
Granola

€ 1,85
€ 2,35
€ 2,75

Pinda koekjes
Cantucci koekjes
Baklava

€ 2,45
€ 2,80
€ 3,50

Bestelling
Aantal stuks

Bestelling
Aantal stuks

Rundvlees gestoofd in Toebesbier, champignons,
ui, paprika
Mexican Pie
€ 4,50
Hartige taartdeeg met Mexicaans gekruid gehakt,
mais, erwten, ui, chilipeper en paprika
Gerookte groenten Quiche
€ 3,70
Hartige taartdeeg met gerookte groenten,
paprika, courgette, ui, champignon
Asperge Quiche
€ 3,70
Hartige taartdeeg met asperge en ham
*Al onze pie’s zijn bevroren. Het lekkerst zijn ze uiteraard het warm! Ontdooien en ongeveer 10 minuten in een
oven van 200˚C verwarmen.
Omschrijving

Vruchten blokjes ingerold in kokos (diverse
vruchtensoorten mogelijk)
Geheel veganistisch met wortelen en walnoten
Amandelschuimpjes met ganache vulling
Met diverse zaden, lijnzaad, zonnebloem pitten
en pompoenpitten lekker voor in de Yoghurt
Roomboter zanddeeg met pinda’s
Heerlijk om te dopen in de koffie, met amandelen
4 stuks baklava met walnoten en amandelen

Bestelling
Aantal stuks

Desserts

Prijs

Omschrijving

Dessert potje
Koffie mousse
Dessert componenten
Dessert op bord

€ 4,95
€ 6,95

Glazen potje met daarin een dessert
500 ml bak gevuld met overheerlijk koffiemousse
Op aanvraag
Op aanvraag

Beleg

Prijs

Omschrijving

Bestelling
Aantal stuks

Bestelling
Aantal stuks

Pindakaas naturel klein
€ 2,50
Fijngemalen pinda’s
Pindakaas naturel groot
€ 3,50
Fijngemalen pinda’s
Pittige pindakaas klein
€ 2,50
Fijngemalen pinda’s met chilipeper
Pittige pindakaas groot
€ 3,50
Fijngemalen pinda’s met chilipeper
Pindakaas met knoflook klein
€ 2,50
Fijngemalen pinda’s met knoflook
Pindakaas met knoflook groot € 3,50
Fijngemalen pinda’s met knoflook
Chocolade pasta puur met
€ 3,15
Pure chocolade pasta met sechuan peper
sechuan peper klein
Chocolade pasta puur met
€ 4,70
Pure chocolade pasta met sechuan peper
sechuan peper (groot)
Melk chocolade pasta klein
€ 2,50
Melk chocolade pasta groot
€ 3,80
Witte chocolade pasta klein
€ 2,50
Witte chocolade pasta groot
€ 3,80
Witte chocolade pasta met
€ 2,80
amandelen klein
Witte chocolade pasta met
€ 3,95
amandelen groot
Melkchocolade pasta met
€ 2,80
amandelen klein
Melkchocolade past met
€ 3,95
amandelen groot
* Op al onze potten zit € 0,30 statiegeld. Let op statiegeld wordt er nog bijgerekend.
Bakbenodigdheden

Prijs

Omschrijving

Zeeuwse bloem 100 gram
Zeeuwse bloem 500 gram
Pure chocolade druppels 72%
Gianduia chocolade druppels
42%
Chocolade bakdruppels puur
Witte chocolade druppels
Pure chocolade druppels 60%
Melkchocolade druppels 40%

€ 0,15
€ 0,75
€ 4,40
€ 4,35

250 gram
250 gram

€ 3,95
€ 4,10
€ 4,30
€ 4,25

250 gram
250 gram
250 gram
250 gram

*Prijswijzigingen voorbehouden.
*Wisselend assortiment in de winkel.

Bestelling
Aantal stuks

*Bestellingen van standaard producten minimaal 3 dagen van tevoren bestellen. Speciale
producten graag minimaal 1 werkweek van tevoren i.v.m. bestellen grondstoffen etc.

