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De prijzen op www.sjoekepatisserie.be/prijslijst zijn de actueel geldende.
Cake
Vanillecake (rechthoekig 10 x 24 cm)

€ 12

Chocoladecake (rechthoekig 10 x 24 cm)

€ 14,50

Appelcake (rechthoekig 10 x 24 cm)

€ 13,50

Appel- en rode vruchtencake (rechthoekig 10 x 24 cm)

€ 13,50

Ronde appelcake (17 cm diameter)

€ 12

Ronde appelcake met rozijntjes (17 cm diameter)

€ 13

Vanille muffin (vanaf 5 stuks te bestellen)

€ 2,50

Vanille muffin met chocoladedruppels (vanaf 5 stuks te bestellen)

€ 2.75

Chocolade muffin (vanaf 5 stuks te bestellen)

€ 2,75

Appel muffin (vanaf 5 stuks te bestellen)

€ 2,75

Appel en rode vruchten muffin (vanaf 5 stuks te bestellen)

€ 2,75

Taarten
Kleine taarten hebben een diameter van +/- 16 cm en zijn geschikt voor 6 personen; grote taarten
hebben een diameter van +/- 22 cm en zijn geschikt voor 8 personen

Frangipanetaart (klein/groot)

€ 18/€ 27

Kaastaart (klein/groot)

€ 17/€ 28

Cheesecake (klein/groot)

€ 17/€28

Cheesecake met myrtilles (klein)

€ 18

Happy Cheese appel (klein)

€ 18

Happy Cheese abrikoos (klein)

€ 18

Flantaart (klein)

€ 16

Rijsttaart (klein/groot)

€ 17/€ 24

Rijsttaart met speculoosbodem (klein/groot)

€ 18/€ 26

Smurfentaart (klein/groot)

€ 17/€ 25

Crumble rode vruchtentaart (klein)

€ 18,50
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Crumble appeltaart (klein)

€ 18,50

Crumble rabarbertaart (klein)

€ 18,50

Bananentaart (klein/groot)

€ 20/€ 27

Aardbeientaart (klein/groot - enkel in seizoen)

€ 25/€ 32

Frambozentaart (klein/groot - enkel in seizoen)

€ 30/€ 39

Mix vers fruit (klein/groot)

€ 31/€ 42

Appeltaart (klein/groot)

€ 16/€ 23

Rabarbertaart (klein)

€ 17

Kriekentaart (klein/groot)

€ 15/€ 20

Citroentaart (klein/groot)

€ 20/€ 28

Amandelgebak met kokos en blauwe bessen

€ 20

Amandelgebak met pecannoten

€ 20

Herfstgebak

€ 20

Chocoladebrownietaart

€ 19

Tiramisutaart

€ 21

Bodding (+/- 350 gr)

€ 10

Klein gebak
Voor klein gebak is een minimum bestelling van 5 stuks per soort vereist en voor de mini's 8 stuks
per soort.

Sjoeke|éclair (mini/normaal)

€ 1,90 /€ 2,60

Soes (mini/normaal)

€ 2,50 /€ 3,50

Smurfentaartje (mini/standaard)

€ 2,50/€ 3,50

Bananentaartje (mini/standaard)

€ 2,50/€ 4

Aardbeientaartje (mini/standaard)

€ 3/€ 5

Frambozentaartje (mini/standaard)

€ 3,50/€ 6

Mix vers fruittaartje (mini/standaard)

€ 4/€ 6,50

Appeltaartje (standaard)

€ 2,80

Taartje met myrtilles (standaard)

€ 2,80
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Kriekentaartje (standaard)

€ 2,70

Crumble rode vruchtenmuffin

€ 2,80

Crumble appelmuffin

€ 2,80

Crumble rabarbermuffin

€ 2,80

Frangipane muffin

€ 2,70

Versnaperingen voor bij de koffie
Huisgemaakte kokosrotsjes 20 stuks (+/- 225 gr)

€ 10

Crumblegebakjes met framboos 10 stuks (+/- 300 gr)

€ 15

Frangipangebakjes 10 stuks (+/- 250 gr)

€ 13

Biscuits
Biscuit banaan (6 / 8 / 10 personen)

€ 24 /€ 29 /€ 33

Biscuit aardbei (6 / 8 / 10 personen)

€ 30 /€ 36 /€ 40

Biscuit mix fruit (6 / 8 / 10 personen)

€ 33 /€ 42 /€ 50

Chocoladebiscuit (6 / 8 / 10 personen)

€ 27 /€ 35 /€ 41

Gateaux mix fruit
Onze gateaux staan op een koekjesdeegbodem en zijn aan de zijkanten afgewerkt met slagroom en
chocolade. De gateaux bevatten een vleugje likeur.

Gateau diameter 18 cm (6 personen)

€45

Gateau diameter 20 cm (8 personen)

€54

Gateau diameter 22 cm (10 personen)

€65

Gateau diameter 24 cm (12 personen)

€72
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Gateaux banaan
Onze gateaux staan op een koekjesdeegbodem en zijn aan de zijkanten afgewerkt met slagroom en
chocolade. De gateaux bevatten een vleugje likeur.

Gateau diameter 18 cm (6 personen)

€36

Gateau diameter 20 cm (8 personen)

€44

Gateau diameter 22 cm (10 personen)

€48

Gateau diameter 24 cm (12 personen)

€54

Gateaux aardbei
Onze gateaux staan op een koekjesdeegbodem en zijn aan de zijkanten afgewerkt met slagroom en
chocolade. De gateaux bevatten een vleugje likeur.

Gateau diameter 18 cm (6 personen)

€42

Gateau diameter 20 cm (8 personen)

€50

Gateau diameter 22 cm (10 personen)

€55

Gateau diameter 24 cm (12 personen)

€62

Dessertenbuffet
Voor dessertenbuffetten wordt steeds een voorstel uitgewerkt rekening houdend met uw
concrete wensen. Voor meer informatie: info@sjoekepatisserie.be of bel 0499 - 865 365 .
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Quiches / hartig
Onze quiches met 11 cm diameter zijn voor 1 à 2 personen, de quiches met 15 tot 17 cm
diameter zijn voor 3 à 4 personen
Vlees
Oosterse quiche met kipblokjes (11 cm diameter) – verkoop vanaf 2 stuks € 12
Oosterse quiche met kipblokjes (15 cm diameter)

€ 18

Quiche met hamblokjes van bij Duroc De Riegel (15 cm diameter)

€ 17

Quiche Lorraine met spek van bij Duroc De Riegel (15 cm diameter)

€18

Quiche al ragù ’t Silsomhof (15 cm diameter) - bolognaisequiche

€ 18,50

Quiche witloof-rundsvlees ‘t Silsomhof (15 cm diameter/seizoen)

€ 18,50

Quiche witloof- spek Duroc De Riegel (15 cm diameter/seizoen)

€ 18,50

Quiche bloemkool, gekaramelliseerde ui en spek van Duroc

€ 18,50

(15 cm diameter)

Vegetarisch
Zuiderse quiche (17 cm diameter)

€ 19

Courgette-zwarte olijvenquiche (11 cm diameter) - verkoop vanaf 2 stuks

€ 11

Quiche venkel-wortel-gember Groen te Kracht (15 cm diameter/seizoen)

€ 17,50

Quiche bloemkool en gekaramelliseerde ui (15 cm diameter)

€ 17,50

Hartige cheesecake met tomaat en basilicum (16 cm diameter)

€ 18

Hartige cheesecake met tomaat, basilicum en olijfjes (16 cm diameter)

€ 18,50

Spinaziequiche met quinoabodem (16 cm diameter) – vegetarisch

€ 17,50
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Aperitiefhapjes
Naast onze quiches die ook als aperitiefhapje kunnen gepresenteerd worden:
Kaassoesjes ( te bestellen vanaf 9 stuks)
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