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Assortimentslijst zoet: 
 
Cake/Biscuit soorten: 
Amandel Kokoscake 
Chocolade cake 
Chocolade Biet cake 
Citroen cake 
Frambozen cake 
Pistache cake 
Pompoen cake 
Red Velvet cake 
Sinaasappel cake 
Sinaasappel Mango cake 
Vanille cake 
Wortel cake 
Zoete tomaten cake 
Zoete aardappel cake 
 
Onze cake/biscuit wordt basis afgewerkt met roomkaas, luchtige boter crème of ganache. We werken niet 
met marsepein of fondant.  
 

Vullingen: 
Ganache, wit, melk of puur (wit kan in elke gewenste kleur) 
Roomkaas, (wordt erg zoet indien taart ingevroren wordt) 
Luchtige boter crème, mogelijk in diverse smaken: 

vanille, citroen, aardbei, rood fruit, framboos, bosbes, cranberry, chocolade, kaneel, advocaat, 
mokka, koffie, mango, sinaasappel, pistache, walnoot, hazelnoot, speculaas, appeltaart, rum enz.  

 
Indien u geen smaak opgeeft wordt er een standaard smaak gebruikt.  
 
Wilt u een luxe/andere afwerking, een foodprint, drips of andere decoratie dan zal hiervoor een toeslag 
berekend worden. Tevens is het mogelijk om de taarten extra hoog te maken door 1 of meerder lagen toe 
te voegen aan de taart. De taarten zijn standaard tweelaags en ongeveer 6 cm hoog. Zie de prijslijst voor 
de toeslagen.  
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Overige soorten taart: 
 
Aalbessentaart (paté sablé bodem, met frangipane vulling en aalbessen) 
Aardbei Rabarber taart (appeltaartdeeg met aardbei en rabarber) 
Appeltaart (klassiek met alleen appels, of luxe met rozijnen, appels en noten) 
Banoffee Pie (banaan, caramel, slagroom) 
Cheesecake (frambozen, citroen, caramel, peanut butter-pretzel) 
Lemon Meringue (pâte sablée bodem, citroen laag en italiaanse meringue) 
Pavlova (meringue schuim met vanilleroom en vers fruit) 
Pecan Caramel taart (pâte sablée bodem met een laag karamel en pecannoten) 
Persian Love Cake (rozen, kardemon en amandel met icing afgewerkt) 
Stoofperenhoningtaart (omgekeerde stoofperentaart met een kruidige cake) 
Vers fruit taart op pâte sablée bodem, met Zwitserse room 
Vers fruit taart op harde wener bodem, met Zwitserse room en amandelspijs 
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Koeken, muffins en overig: 
Populaire koeken: 

Blondies 
Brownies 
Cupcake, smaak zie cake/biscuitsoorten en smaken luchtige boter crème  
Muffin: blueberry, frambozen, citroen, gemengd fruit, bosvruchten, caramel, chocolate chip, 
 chocolade, noten, enz.  

Eenvoudige koeken: 
Amandelkoeken 
Chocolate Chip 
Honingkoeken 
Kokosmakronen met chocolade 
Lavendelkoeken 
Meringue Kisses 
Pistachekoeken 
White Chocolate Cranberry 

Luxe koeken: 
Luxe blondies met rozen en pistachenoten 
Luxe brownies met lavendel 
Petit beurre (bitterkoekje vanillecreme en chocolade) 
Soesjes, gevuld met zwitserse room, crème of vanilleroom 

Seizoenskoeken: 
Gevulde speculaas (stuk of als gevulde koek) 
Opa’s speculaas 
Kerstkransjes 
 

. 
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Eclairs: 
Chocolade 
Frambozen 
Mango 
Pistache 
Praline 
Vanille 
 

Friandises: 
Kleine amandelcakejes, naturel, met fruit of met noten.  
 

Truffels: 
Luchtige truffel met witte, melk of pure chocolade. Afgewerkt met glittersuiker, cacao, chocoladekrullen of 
nootjes.  
 

Macarons 

Aardbeien 
Aardbeien-Rozen 
Abrikozen 
Bosbessen 
Bosbessen Kaneel 
Bramen 
Chocolade 
Chocolade Munt 
Chocolade Sinaasappel 
Citroen 
Frambozen 
Frambozen-Lavendel 
Gezouten Karamel 
Kokos 
Mango 
Mokka 
Pistache 
Pruimen Honing 
Rozen 
Sinaasappel 
Vanille 
Viooltjes 
Smaak van de maand 
Smaak op aanvraag is eveneens vaak mogelijk 
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Allergeneninformatie 
 
 
In verband met de bouw van onze nieuwe website is de allergeneninformatie nu niet online te vinden. 
Vanaf voorjaar 2017 is deze weer op de website www.indebakkerij.nl te vinden. Tot dat moment 
verstrekken we deze graag mondeling of op verzoek bij de aflevering.  
 
We werken op ambachtelijke wijze in een open keuken waardoor kruisbesmetting nooit uit te sluiten is. In 
onze grote keuken en workshopruimte wordt met alle allergenen gewerkt. Op verzoek bereiden we onze 
glutenvrije gerechten in een aparte kleine glutenvrije keuken. 
 
Heeft u vragen over allergenen, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We 
hebben veel ervaring in het bereiden van producten voor mensen met een voedselallergie/intolerantie of 
sensitiviteit. Ook maken we regelmatig veganistische lekkernijen.  
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