Prijslijst Gluut Vrij
Cupcakes & muffins:
Voor de cupcakes geldt een minimale afname van 4 stuks
v.a. € 2,25 p.s. met botercrème topping
Muffin: € 3,95 per stuk, diverse smaken: witte chocolade en framboos, pure chocolade of blauwe bessen

Friandises
Voor de friandises geldt een minimale afname van10 stuks
Standaard in het assortiment:
Mini cupcake v.a. € 0,95 p.s. met botercrème topping
mini muffin € 0,85 p.s. (bovenstaande muffin smaken)
mini brownie € 0,85 p.s.
Dulce de leche € 0,95 p.s.
Mini cheesecake € 0,95 p.s.
Scones € 4,95 (6 stuks)
Neem contact met me op voor wat ik buiten dit assortiment heb.

High tea
7 verschillende friandises, 2 scones, 1 wit broodje en 1 suikerbroodje € 13,95 p.p.

Gebak:
Taarten 8-10 personen
Citroen-meringuetaart: € 26,50
Nougatine progresstaart: € 26,00
Aardbeientaart (seizoensproduct): € 26,50
Sticky Snickerstaart: € 25,00
Slagroomtaart: € 22,50
Appeltaart: € 19,95
Meer personen? Neem contact met me op voor de prijzen.
Gebakjes €4,50 per stuk, keuze uit de volgende smaken
Citroen-meringue taartje
Aardbeientaartje
Sticky snickers taartje

Taart:
Daarnaast kun je taarten bestellen gemaakt van biscuitdeeg, die speciaal op jouw wens afgestemd kunnen worden.
Vulling: vruchtenjam, slagroom, botercrème, crème patissière, vers fruit, fondant, semi-naked, dripcake etc.
De prijzen hieronder zijn richtlijnen
15cm 10 personen € 42,50
17,5cm 12 personen € 51,00
20cm 14 personen € 59,50
22cm 16 personen
€ 68,00
25cm 18 personen
€ 76,50
Voor meer dan 20 personen zijn ook stapeltaarten mogelijk

Brood:
€ 4,50 wit, bruin of meerzaden brood
€ 1,80 meergranen-, witte- of bruine broodjes, 120 gram p.s.
€2,80 suikerbroodje 175 gram
€4,75 pitabroodjes (4 stuks)

Granola:
€ 4,75 zak 250 gram

Liever iets anders? Laat me weten wat voor brood, gebak of taart je graag zou willen!

www.glutenvrijelekkernijen.nl
Facebook: @Gluut Vrij
info@glutenvrijelekkernijen.nl
Instagram: gluut_vrij
Willem van Kesselstraat 60
Prijslijst april 2021
5622JB Eindhoven

