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Ambachtelijk  
vers gebak.

Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Klein gebak

PLUS 
gebaksservice.
Wil je ons gebak online bestellen? Dat kan op onze nieuwe  
bestelsite taarten.plus.nl. Naast het gebak uit deze folder 
vind je hier diverse gebaksartikelen die alleen online te 
verkrijgen zijn. Voor 12:00 uur besteld is morgen af te halen
in jouw PLUS winkel.

Puddingbroodjes 
normaal of mini
Zachte witte broodpuntjes 
met banketbakkersroom 
en poedersuiker.

Bossche bollen  
normaal of midi
Soes gevuld met slagroom 
en omhuld met een 
chocoladecoating.

Tompouces 
normaal of midi
Krokant bladerdeeg met 
luchtige banketbakkersroom 
en fondant.

Appelpunten  
normaal of midi
Gevuld met grove  
appelparten, rozijnen 
en kaneelsuiker.

2 stuks

22..5050

2 stuks

22..5050
4 stuks

33..5050
2 stuks

33..5050
4 stuks

33..5050

Chocosoesjes
Slagroomsoesje met  
een chococoating.

Hazelnoot-
gebakjes midi
Slofbodem met 
hazelnootbavaroise 
gedipt in melkchoco.

Slagroomsoesjes
Soesje met slagroom  
en poedersuiker. 

Luxe tompoucen
Krokant bladerdeeg met banket-
bakkersroom en slagroom, 
gedecoreerd met witte fondant, 
chocosprits en slagroom.

10 stuks

33....--

2 stuks

33....--

4 stuks

33....--

10 stuks

33..5050

2 stuks

33..5050

Bosvruchtengebakjes
Gebakje met 
bosvruchtenbavaroise 
en verse bosvruchten.

Hazelino-cremegebakjes
Gebakje met hazelnootschuim-
plakjes gevuld met hazelnoot-
creme gedecoreerd met gekara-
meliseerde hazelnootstukjes.

2 stuks

33..5050

Citroen 
meringue gebakjes
Gebakje met lemoncurd 
en geflambeerd met 
kookschuim.

2 stuks

33..5050

Marsepeingebakjes
Luchtige biscuit gevuld met 
slagroom en jam, een laagje 
marsepein en gedecoreerd met 
slagroom en framboos.

2 stuks

33..5050

Karamel shortcake 
gebakjes glutenvrij
Koek met karamel 
en melkchocolade.

2 stuks

44..5050

4 stuks

55....--

4 stuks

33....--
4 stuks

22....--
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Luxe vlaaien (heel en half)Kruimel-en rastervlaaien (heel en half)

Aardbeienbavaroisetaart
Koekbodem met aardbeienbavaroise 
op een laagje aardbeienpuree gedeco-
reerd met witte chocoladeschaafsel.

Roomboter  
appelkruimelvlaai
Limburgse vlaai met rijke appel-
vulling en krokante roomboter 
deegkruimels.

Taarten

Kersenbavaroisevlaai
Puddingbodem met 
kersenbavaroise verrijkt met 
stukjes kersen. Bedekt met 
een rand witte chocolade-schaafsel.

Roomkruimelvlaai
Vlaai met banketbakkers -
 room, bestrooid met  
krokante deegkruimels.

Aardbeienvlaai  
met slagroom
Wener bodem met  
banketbakkersroom,  
verse aardbeien en slagroom.

Abrikozenvlaai
Vlaai met abrikozenvulling en  
een fijn raster met grove suiker.

Kersenvlaai
Vlaai met kersenvulling en een  
fijn raster met grove suiker.

Luxe vlaaien (heel) Schnittes

Crème bruleevlaai
Wener bodem met banket-
bakkersroom, een vanille cakeplak 
en crème bruleebavaroise.

Stroopwafelvlaai
Pudding-mokkabodem  
met stroopwafelbavaroise 
en stukjes stroopwafel. 
Bedekt met een laag karamel.

Chocoladevlaai
Wener bodem met banket-
bakkersroom en chocoladebavaroise.

Half/5 pers.

33..4949
Heel/10 pers.

55..9999

Half/5 pers.

33..4949
Heel/10 pers.

55..9999

Half/5 pers.

33..4949
Heel/10 pers.

55..9999

Half/5 pers.

33..4949
Heel/10 pers.

55..9999

Vanille roomvlaai
Wener bodem met banket-
bakkersroom, slagroom en 
bestrooid met nougatine.

Luxe kersenvlaai met slagroom
Krokante korstbodem met  
kersenbavaroise en kersenvulling. 

Luxe puntenvlaai
Assortiment vlaaipunten in de smaken  
aardbeienbavaroise, vanille room, appel-
citroen, christoffel en abrikoos-mango.
 

Heel/10 pers.

1010..9999

Bananenvlaai
Limburgse vlaaibodem 
met banketbakkersroom, 
banaanbavaroise en slagroom.

Wener kersenvlaai
Wener bodem met banketbakkersroom, 
rijke kersenvulling en witte  chocolade.

Half/5 pers.

44..9999

Rijstevlaai  
met slagroom
Romige rijst vulling, slagroom  
en chocolade -schaafsel. 

Appelcitroenvlaai
Appelvulling, citroen bavaroise en 
amandel  victoria strooisel.

Zwitserse  
roomvlaai met slagroom
Wener bodem, mokkaroom, 
karamel bavaroise, 
chocoladekarameldecoratie.

Aardbeien-
bavaroisevlaai
Wener bodem met banket-
bakkersroom, aardbeienpuree 
en aardbeibavaroise.

Heel/10 pers.

1313..9999

Appeltaart
Hollandse appel taart met grove stukken 
appel, rozijnen en kaneelsuiker.

8 pers.

55..9999 Chocoladetaart
Browniecake met stukjes chocolade  
en een dikke laag chocoladeganache.

Bosbessen cheesecake
Cheesecake met een fruitige swirl 
van bosbessen.

6 pers.

66..9999Hazelnootschuimtaart
Hazelnootschuimplakken met zachte 
hazelnootcrème en hazelnootkrokant.

6 pers.

55..9999

6 pers.

66..9999 Slagroomtaart
Luchtige cakeplakken met een laagje 
jam en verse slagroom.

9 pers.

77..9999

Kersenschnitte
Cakeplakken met kersenfruitvulling,  
slagroom en chocoladeschaafsel.

Aardbeienslof
Roomboter amandelslof gevuld met  
gele room en aardbeien gedecoreerd  
met slagroom.

Mokkaschnitte
Cakeplakken met  
mokkacreme en mokkaroom.

Slagroomschnitte
Cakeplakken met een laagje 
jam en verse slagroom.

5 pers.

55..9999
5 pers.

55..9999

5 pers.

55..9999
5 pers.

66..9999

Vlaaipuntenmix
Assortiment Limburgse vlaaipunten  
in de smaken roomboter appel-
kruimel, kersenraster en abrikozenraster.

Limburgse roomvlaai
Vlaai met banketbakkersroom en een 
fijn raster met poedersuiker.

Half/5 pers.

33..9999
Half/5 pers.

33..4949

ROOMBOTER

APPELKRUIMEL

VLAAI

R I J K G E V U L D E

Half/5 pers.

44..9999

Half/5 pers.

55..9999

Half/5 pers.

55..9999

Half/5 pers.

55..9999
Heel/10 pers.

1010..9999

Half/5 pers.

55..9999
Heel/10 pers.

1010..9999

Half/5 pers.

55..9999
Heel/10 pers.

1010..9999

Half/5 pers.

55..9999
Heel/10 pers.

1010..9999

Half/5 pers.

77..9999

Half/5 pers.

66..9999

Half/5 pers.

66..9999

Half/5 pers.

66..9999 6 pers.

55..9999
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