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

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

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

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

Ons Mien
Deze frisse citroentaart is de perfecte mix van 
zuur en zoet, afgewerkt met Italiaans schuim. .............. € 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 speculoos- 
kruimels en een topping van 
frambozencoulis...........................................€ 30

Lokerenstraat 145
2300 Turnhout 

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

De vriendjes van
 tante Toert
in’het klein

(deze individuele porties zijn verkrijgbaar vanaf 4 stuks)

Rijstpap
€ 1,5/stuk

Chocomousse
€ 1,5/stuk

Op basis van pure chocolade, 
met cappuccino of hazelnoot & praliné smaak

Gele pudding
€ 1,5/stuk

met petit beurre-koekje

Ons Ida
€ 2,5/stuk

Tiramisu
€ 2,5/stuk

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



Maak het persoonlijk

Zandkoekjes met tekst .........................€ 3/100 gr.
(te bestellen vanaf 250 gr.)

Themacupcakes ............................................€ 2,10/stuk
(te bestellen vanaf 6 stuks)

Vanille- of chocoladecake afgewerkt met chocomousse, 
slagroom of een roombotercrème van vanille, chocolade 
of huisgemaakte choco.

XXL − cucpake ..............................................................€ 20 
Vanille- of chocoladebiscuit afgewerkt met 
roombotercrème van vanille in de kleur naar keuze.

Themataarten ................................... € 4/per persoon
(te bestellen vanaf 8 personen)

Vanille – of chocoladebiscuit gevuld met chocomousse, 
mascarponecrème, gele room, slagroom, confituur 
of een roombotercrème van vanille, chocolade of 
huisgemaakte choco.

Letter   − of cijfertaart ........................................€ 36
(voor 8-10 personen)

Vanille – of chocoladebiscuit voorzien van chocomousse, 
slagroom of een roombotercrème van vanille, chocolade 
of huisgemaakte choco.

Dripcakes
Vanille- of chocoladebiscuit gevuld 

met chocomousse, mascarponecrème, gele room,
slagroom, confituur of een roombotercrème van vanille, 

chocolade of huisgemaakte choco. 

Klein, 6-8 pers ...............................................................................................€ 30
Groot, 8-10 pers...........................................................................................€ 36
Per extra persoon  ....................................................................................... € 3
Andere toppings mogelijk, vraag ernaar!

Zoetigheden
voor bij de koffie

(te bestellen vanaf 250 gr.)

Zandkoekjes .................................................................................€ 2/100 gr.
Mini chocolate chip cookies  ........................................€ 2/100 gr.
Browniekoekjes  .......................................................................€ 2/100 gr.
Mini cupcakes vanille ..........................................................€ 2/100 gr.
Mini cupcakes chocolade  ..............................................€ 2/100 gr.
Fijne wafeltjes  ...........................................................................€ 2/100 gr.

Cake ..........................................................................................€ 5/500 gr.

Vanille-, chocolade-, of appelcake

Chocoladezoenen  ............................................€ 1/stuk

Melk, wit of puur

Cakesicles  ....................................................................................... € 3
(te bestellen vanaf 4 stuks)

Vanille- of chocoladecake, eventueel gemengd met 
stukjes oreo, m&m of speculoos, overgoten met wit, melk 
of pure Callebaut chocolade in de vorm van een ijsje.

Levering mogelijk
Sweetbox....
Een door tante Toert geslecteerde variatie van huis-
gemaakte zoetigheden in een (ca)doosje. ................€ 25 

Huisgemaakte choco
op basis van Callebaut chocolade, 200 gr.

Melk  ........................................................................................................................  € 4
Puur ..........................................................................................................................€ 4
Cappuccino  ....................................................................................................... € 5
Hazelnoot & praliné  .....................................................................................€5
Karamel & zeezout  ....................................................................................  € 5


