THE CLASSICS
Simple but delicious

CHOCOLADETAART
Smeuïge chocoladetaart
Standaard (8 à 10 pers.) €21
Klein (4 à 6 pers.) €15
APPELTAART
Een echte klassieker, boordevol lekkere appels
Standaard (8 à 10 pers.) €19,50
Klein (4 à 6 pers.) €12
CITROENTAART MET MAANZAADJES
Fris taartje, met een perfecte balans tussen zoet en zuur
Standaard (8 à 10 pers.) €21
Klein (4 à 6 pers.) €15
CARROT CAKE
Heerlijk kruidige cake, afgewerkt met een frisse topping van limoen
Standaard (8 à 10 pers.) €21
Klein (4 à 6 pers.) €15
CHEESECAKE
Onweerstaanbare gebakken cheesecake met een krokante koekjesbodem, zachte kaastaart en een
heerlijk romige toplaag.
Beschikbaar in verschillende smaken: vanille met vers fruit (afhankelijk van seizoen), cappuccino,
oreo, speculoos, framboos, citroen etc.
Standaard (8 à 12 pers.) €35
Klein (4 à 6 pers.) €25

COOKIES
Big crunchy chocolate chip cookies
ORIGINAL
Chocolate Chip Cookie, met donkere chocolade
€2,50/stuk
SPECULOOS
Chocolate Chip Cookie, met donkere chocolade, gevuld met speculoos
€3,00/stuk
NUTELLA
Chocolate Chip Cookie, met witte en donkere chocolade, gevuld met Nutella
€3,00/stuk
DOUBLE CHOCOLATE
Helemaal chocolade!
€3,00/stuk

CUPCAKES
A beautiful little treat

VANILLE
Klassieke vanille cupcake afgewerkt met vanille buttercream
Gewoon €4,00/stuk
Mini €2,00/stuk
CHOCOLADE
Heerlijke chocolade cupcake, chocolade truffelvulling, afgewerkt met chocolade roomkaastopping
Gewoon €4,50/stuk
Mini €2,00/stuk
CARROT CAKE
Kruidige cupcake met een frisse limoentopping
Gewoon €4,00/stuk
Mini €2,00/stuk
CUSTOM CUPCAKES
Heb je zelf een voorkeur voor smaken/specifieke afwerking die je hier niet in de lijst terugvindt? Stuur
een mailtje en we bekijken samen de opties!
AFWERKING
Alle standaard cupcakes kunnen voorzien worden van een gepersonaliseerde afwerking, tegen een
meerprijs. Specifiek kleur, “Happy Birthday”, een naam, sprinkles in een welbepaald kleur… Let me
know! Je kan verschillende voorbeelden terugvinden op onze social media.

CELEBRATION CAKES
Every celebration needs a cake!
CHOCOLATE DRIP CAKE
Super deluxe 3-lagen chocoladetaart, met chocolade buttercream en een ganache drip
Standaard (8 à 10 pers.) €45
Klein (4 à 6 pers.) €35
SALTED CARAMEL DRIP CAKE
Overheerlijk luchtige 3-lagentaart, met gezouten caramel buttercream en een drip van gezouten
caramel
Standaard (8 à 10 pers.) €55
Klein (4 à 6 pers.) €40
LEMON AND RASPBERRY DRIP CAKE
Frisse citroentaart in 3 lagen, gevuld met lemon curd, afgewerkt met frambozen buttercream en een
lemon curd drip
Standaard (8 à 10 pers.) €60
Klein (4 à 6 pers.) €45
CUSTOM CAKE
Heb je zelf een concreet idee over de smaak en look van je taart? Heb je een taart nodig voor nog meer
personen? Stuur mij gerust een mailtje, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn!
AFWERKING
Alle standaard celebration cakes kunnen voorzien worden van een gepersonaliseerde afwerking, tegen
een meerprijs. Specifiek kleur, “Happy Birthday”, een naam, sprinkles in een welbepaald kleur… Let
me know! Je kan verschillende voorbeelden terugvinden op onze social media.

BESTELLEN
BESTELLEN
Stuur een e-mail naar thegullivertree@gmail.com.
Een bestelling is pas geplaatst nadat je van mij bevestiging ontvangen hebt.

LAST-MINUTE bestelling? Informeren kan altijd, ik doe steeds mijn uiterste best om alle bestellingen
te aanvaarden, maar soms is mijn agenda reeds volgeboekt.

OPHALEN
Alle bestellingen kunnen opgehaald worden in The Gulliver Tree. Als de ophaaldag valt op een
sluitingsdag van ons koffiehuis, dan spreken we samen een gepast moment af.
Bestellingen voor zondag worden op zaterdag afgehaald. Alles is steeds vers gebakken, waardoor
alles de dag erna nog minstens even lekker is. ;)
Op zondag en maandag kunnen er geen taarten afgehaald worden.
BETALING
Betalen gebeurt bij afhalen. Bij grotere bestellingen vragen we een voorschot.

GLUTENVRIJ? LACTOSEVRIJ? VEGAN?
Ik maak ook vaak taarten, cupcakes en cookies die voldoen aan bovenstaande wensen.
Stuur mij een mailtje als je hierover meer wil weten!

