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Feestelijke slagroomtaart!
Via de website van PLUS kun je een taart bestellen voor elke gelegenheid. 
Of je nou een Abrahamtaart wil, een taart voor iemand die geslaagd is, 
een geboortetaart of een taart met je eigen foto. Ga naar plus.fotogebak.nl, 
upload je foto en de taart wordt bij jouw PLUS afgeleverd. Dat is nog eens 
makkelijk taart bestellen!

Voor elke smaak 
wat wils
Op onze gebaksafdeling hebben we 
heerlijk gebak dat elke vier weken 
wisselt. In de winkel weten ze precies 
welk gebak er op dat moment te 
bestellen is. Ons wisselende 
assortiment is te herkennen aan de 
sticker ‘tijdelijk verkrijgbaar’.

Ambachtelijke 
taart en gebak.

Taart met je 
eigen foto.

19.99
15 pers.

29.99
30 pers.



Limburgse roomvlaai
Vlaai met banketbakkers-
room en een fi jn raster met 
poedersuiker. 5 pers.

Roomkruimelvlaai
Vlaai met 
banketbakkers room, 
bestrooid met krokante 
deegkruimels. 5 pers.

Appelkruimelvlaai
Vlaai met appelvulling, 
bestrooid met krokante 
deegkruimels. 5 pers.

Kersenvlaai
Vlaai met kersenvulling 
en een fi jn raster met 
grove suiker. 5 pers.

Abrikozenvlaai
Vlaai met abrikozen-
vulling en een fi jn 
raster met grove suiker. 
5 pers.

Kruimel-en 
rastervlaaien (half)

Luxe vlaaien (half)

Fototaart

Taarten

Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Halve 
boerenappeltaart
Hollandse appeltaart 
met grove stukken ap-
pel, rozijnen en kaneel-
suiker. 5 pers.

Slagroomschnitte
Luchtige cakeplakken 
met rode vruchtenvul-
ling en verse slagroom. 
5 pers.

Luxe vlaaien (heel)

Kersenvlaai
Vlaai met kersenvulling 
en een fi jn raster met 
grove suiker. 10 pers.

Abrikozenvlaai
Vlaai met abrikozen-
vulling en een fi jn 
raster met grove suiker. 
10 pers.

Appelkruimelvlaai
Vlaai met appelvulling, 
bestrooid met krokante 
deegkruimels. 10 pers.

Roomkruimelvlaai
Vlaai met 
banketbakkers room, 
bestrooid met krokante 
deegkruimels. 10 pers.

Kruimel-en 
rastervlaaien (heel)

Chocosoesjes
Slagroomsoesje 
omhuld met een 
chococoating.
10 stuks

Chocobollen
Soes gevuld met slag-
room en omhuld met 
choco coating. 2 stuks

Slagroomsoesjes
Soesje met slagroom 
en poedersuiker. 
10 stuks

Puddingbroodjes
Zachte witte 
broodpuntjes met 
banketbakkersroom en 
poedersuiker. 2 stuks

Tompouces
Krokant bladerdeeg 
met luchtige 
banketbakkersroom en 
fondant. 4 stuks

Kersencarree met 
slagroom
Krokant bladerdeeg 
met kersenvulling, 
verse slagroom en 
poedersuiker. 4 stuks

Hazelino-
crèmegebakjes 
Gebakje van hazel-
nootschuim en creme 
aangezet met nougatine. 
2 stuks

Roomboter 
appeltaartpunten
Roomboterdeeg met 
grove appelparten, 
rozijnen en kaneelsuiker. 
2 stuks

Klein gebakSchnittes

Rijstevlaai met 
 slagroom
Vlaai met romige rijst vulling, 
slagroom en chocolade-
schaafsel. 5 pers.

Stoofpeervlaai
Wener bodem met banket-
bakkersroom, stoofpeer-
kaneel bavaroise en parten 
Gieser Wildeman stoofpe-
ren 5 pers.

Appelcitroenvlaai
Vlaai met appelvulling, 
citroenbavaroise 
en amandel victoria 
 strooisel. 5 pers.

Wener kersenvlaai
Wener bodem met ban-
ketbakkersroom, rijke 
kersenvulling en witte 
 chocolade. 5 pers.

Zwitserse 
 roomvlaai
Wener bodem met 
mokkaroom en karamel-
bavaroise. 5 pers.

Chocoladevlaai
Wener bodem met ban-
ketbakkersroom, chocola-
decake en chocoladebava-
roise onder een dikke laag 
choco coating 5 pers.

Aardbeibavaroisevlaai
Wener bodem met 
banketbakkersroom, een 
laag aardbeien compote en 
aardbeienbavaroise. 5 pers.

Crème Brûlée vlaai
Wener bodem met 
banketbakkersroom, 
chocoladecake en 
creme bruleebavaroise. 
Afgewerkt met gebrande 
suiker. 5 pers.

Mokkaschnitte
Luchtige cakeplakken 
met mokkacreme en 
 mokkaroom. 5 pers.

Chocotaartje
Smeuige chocolade-
cake gevuld met een 
laagje caramel en een 
laagje krokante 
chocolade. Afgewerkt 
met een pure choclade 
ganache. 6 pers.

Slagroomtaart
Luchtige cakeplakken 
met rode vruchten-
vulling en verse 
 slagroom. 9 pers.

Rijstevlaai 
met slagroom
Vlaai met romige rijst vulling, 
slagroom en chocolade -
schaafsel. 10 pers.

Aardbeibavaroisevlaai
Wener bodem met 
banketbakkersroom, een 
laag aardbeien compote en 
aardbeienbavaroise. 10 pers.

Luxe kersenvlaai 
met slagroom
Krokante korstbodem 
met kersenbavaroise en 
kersenvulling. 10 pers.

KROKANTE BODEM

Zwitserse 
roomvlaai
Wener bodem met 
mokkaroom en karamel-
bavaroise. 10 pers.

Appelcitroenvlaai
Vlaai met appelvulling, 
citroen bavaroise 
en amandel  victoria 
strooisel. 10 pers
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