
Stel jouw 
babyshowerpakket 
samen!

 ~ Gebak (hartig en zoet)
 ~ Versiering en bestek
 ~ Ophalen in Middelburg 

of bezorgen in Zeeland 

Prijzen vanaf €20,- per persoon
(minimaal 10 personen)

Vraag naar de mogelijkheden!

van koek tot cake
Mortiere, Middelburg
T: 06 13 26 16 21 
E: vankoektotcake@outlook.com
ook bereikbaar via Social Media

Standaard pakket €20,- p.p.
(vanaf 10 personen):
•	 Zoet gebak volledig in babyshower 

stijl (blauw of roze) cupcakes met toef 
botercrème, cake bonbons, brownies, 
blondies, koekjes met icing of fondant;

•	 Hartig gebak: hartige cheesecake, 
wraps;

•	 Ophalen in Middelburg.

Opties (meerprijs):
•	 Aankleding (bordjes, bekertjes, 

vorkjes, servetten, slinger, ballonnen, 
tafelkleed, confetti) + €5,00 p.p. ;

•	 Babyquiz + 2,50 p.p.; 
•	 Diverse soorten thee +1,00 p.p.;
•	 Blauwe/roze limonade + 1,00 p.p.;
•	 Quiche met prei en spek + 3,00 p.p.;
•	 Taart *;
•	 Croquembouche (soesjestoren)  

 €45,00; 
•	 Luiertaart met babysokjes €25,00;
•	 Huur etagères en schalen *; 

Andere hapjes naar keuze *;
•	 Bezorgen in Zeeland (€0,25p/km);
•	 Bezorgen buiten Zeeland*
•	 Bezorgen en volledige aankleding op 

locatie*.
*prijs op aanvraag

van

tot

en van hartig tot zoet



Vanille cupcakes
met een toef Italiaanse 
meringue botercrème 

en muisjes

Triple chocolade 
brownies met 

hazelnoot en een 
toefje Italiaanse 

meringue botercreme 
of blauwe/roze 

chocoladeversiering

Blondies met 
framboos met icing 

en muisjes of 
blauwe/roze 

chocoladeversiering

Cake bonbons met  
o.a. witte chocolade, 

zelfgemaakte cake, 
slagroom, nog meer 

chocolade

Koekjes met icing



Koekjes met fondant

Hartige cheesecake 
met Parmezaanse kaas 

en knoflook

Wraps gevuld met 
o.a.kipfilet, roomkaas 

en rucola 



O pties  ( t e g e n  m e e r p r i j s )

Taart op maat
(prijs op aanvraag)

Verder: 1. soesjestoren, 2. soesjes met gezouten karamel, 3. chocoladetaartjes, 4. cupcakes meisjes 
met fondant, 5. cupcakes jongen met fondant, 6. geboorte taart jongen, 7. unicorn cupcakes, 8. roze 
taart, 9. roze taart. Alles wordt natuurlijk helemaal in babyshower stijl geleverd!
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Huur etagère en schalen (prijs op aanvraag).

Liever echt alles uit handen geven? Bezorgen en volledige aankleding op locatie ook mogelijk. Vraag 
naar de mogelijkheden!


