
Ons Jeanneke
Appeltaart zoals grootmoe hem
vroeger maakte. ..........................................€12

Ons Mathilda
Een bodem van kruimeldeeg gevuld met pudding van 
verse volle melk en een overvloed aan banaan. .............€15

Ons Polleke
Rijstvlaai van verse volle melk, al dan niet afgewerkt met 
huisgemaakte slagroom en/of Callebaut chocolade- 
krullen, naar een recept van voke Toert. ...............€14/16/18

Ons Georgette
Krokante bodem overgoten met gele 
room en belegd met seizoensfruit......€18

Ons Juliette
Italiaanse klassieker bekend onder de naam tiramisu 
maar dan in taartvorm. .......................................................................  €20

Onze Tuur
Een smeuïge amandelvulling en abrikozenconfituur op 
een krokante taartbodem afgesmeerd met glazuur. ..€21

Ons Helene
Knapperige taartbodem bedekt met abrikozenconfituur, 
overgoten met banketbakkersroom, bekleed met 
huisgemaakte slagroom en afgewerkt met witte 
Callebaut chocoladekrullen. ...............................................................€21

Onze Felix
Klassieker waarbij in koffie gedompelde 
petit-beurre koekjes afgewisseld
worden met een luchtige crème van
verse hoeveboter................................ €24

Ons Wiske
Een toren van minstens 20 minisoesjes die gevuld
zijn met huisgemaakte slagroom en bedekt met een 
ganache van pure Callebaut chocolade. .................... €24

Ons Mitte
Chocoladebiscuit met huisgemaakte 
chocomousse van pure Callebaut chocolade 
afgewerkt met rood fruit....................................€27

Ons Ida
Zachte cheesecake met witte Callebaut chocolade op 
een bodem van speculooskruimels en een topping
van frambozencoulis. ...................................................... €30

Ons Susy
(H)eerlijke taart waarbij je karamel,
pinda’s en chocolade mag verwachten 
met een maximum aan fair trade
producten. .....................................€36,50

Extra fondant versiering .................................................... €5

Heeft u twijfels over de ingrediënten van onze taart? 
Vraag naar onze allergenenkaart!

Dijkzijde 47
2360 Oud-Turnhout

0496/45.04.54
www.tantetoert.be
info@tantetoert.be

 tantetoert         tantetoert

De vrienden van
 tante Toert

(zijn telkens voorzien voor 8 tot 10 personen)

zoetigheden
op maat en op bestelling



Het ABC van
 tante ToertfArtisanaal

Een taart van tante Toert is ook écht een taart van 
tante Toert: een ambachtelijke en met veel liefde 
geprepareerde taart.

Bijzonder
Een echt unieke taart, die tante Toert graag op
uw maat afwerkt. Geen massaproductie, uitbesteding
of automatisering hier.

Creatief
De recepten van tante Toert zijn stuk voor stuk eigen 
creaties. Heeft u zelf creatieve ideeën voor uw taart,
dan denkt tante graag met u mee.

Duurzaam, (H)Eerlijk, Feest, ...
Bij ons is duurzaam geen modewoord. Zoveel mogelijk 
ingrediënten, denk maar aan onze bloem, eieren, 
roomboter en melk, komen rechtstreeks van bij eerlijke, 
lokale producenten. We gooien zo min mogelijk weg en 
beperken maximaal verpakkingsmateriaal.

Themacupcakes............€2,10/stuk

(te bestellen vanaf 6 stuks)

Vanille-, chocolade–, citroen-, chocomelkcake

Afgewerkt met
Roombotercrème van vanille, chocolade,

karamel, mokka, speculoos, nutella
of

chocomousse, mascarponecrème, slagroom

Extra’s
Taartdoos & inpak ..................................................................................€1,50

Vuurwerkje ..................................................................................... €1,50/stuk

Cijferkaars ...................................................................................... €1,50/stuk

Themataarten ..€4/per persoon

(te bestellen vanaf 8 personen)

Mogelijke smaken:
Vanille-, chocoladebiscuit
Vanille-, chocoladecake

Gevuld met
Roombotercrème van vanille, chocolade,

karamel, mokka, speculoos, nutella
of

chocomousse, mascarponecrème,
banketbakkersroom, slagroom

Tante Toerts klassiekers
Varkens in de modder ...........................................................................€ 30

Ballenbad .........................................................................................................€ 30

Meptaart ............................................................................................................€ 10

XXL-cupcake ..................................................................................................€ 20

Dripcake vanaf 8 personen ............................€ 3/per persoon

Leveren
Wij leveren gratis binnen Oud-Turnhout.
Buiten Oud-Turnhout rekenen wij €5 per 10 kilometer.

Feest je....?
Voor een feestje, babyborrel,....
kan u ook terecht bij tante Toert.Een taart van tante Toert is de beste garantie op een 

Artisanaal, Bijzonder, Creatief, Duurzaam en (H)Eerlijk Feest.


