
                          

 

Al onze taarten, patisserie, en hartige hapjes worden vers bereid op bestelling. Ook de jams, 

chutney, en dips zijn huisgemaakt. 

 

Taart voor thuis       Aantal stukken                 8      10     12  

Sachertorte       €    25                    27                 29 

Worteltaart       €    22      24     26 

Appeltaart       €    25                    27                     29 

Frangipanetaart met vers fruit    €    24      26                     28 

 

Taart op maat 

Wij maken ook taarten en gebak naar uw persoonlijke smaak en voorkeuren. Bruids-, 

verjaardags-, of andere gelegenheidstaarten behoren allemaal tot de mogelijkheden. Wij 

gebruiken alleen in de natuur voorkomende kleurstoffen in onze afwerking (denk hierbij aan 

vers fruit, op natuurlijke wijze gekleurde marsepein, meringue, en chocolade) en werken niet 

met kant-en-klare decoratie of fondant. Neem eens een kijkje in het fotoboek op onze 

website voor voorbeelden. 

 

High tea voor thuis 

Thuis genieten van een uitgebreide tea? Dat kan! Wij leveren volledig verzorgde pakketten. 

 

Engelse afternoon tea              Prijs p.p. 

Mini-scones met jam en clotted cream (2 p.p.), mini-patisserie (2 p.p.)   
Eton mess in een glaasje (1 p.p.),  hartige sandwiches (2 p.p.),  
mini-quiche (1 p.p.) + losse thee (2 zakjes p.p.)                     € 15,00 
 
Engelse high tea 
Alles uit onze Engelse afternoon tea, uitgebreid met: 
Hartige kaasscones met uienchutney (2 p.p.), trifle in een glaasje (1 p.p.),  
stukje sticky toffee pudding (1 p.p.)             € 18,00 
 



Timboektoe tea 
Basbousa (Egyptische cake) (1 p.p.), limonopita (Griekse citroencake) (1 p.p.),  
verschillende soorten midden-oosterste koekjes (2 p.p.), gevulde verse dadels (1 p.p.) 
fatayer (spinazieflapjes) (1 p.p.), filodeegrolletjes met geitenkaas en olijven (1 p.p.),  
wraps van Libanees platbrood (hummus & courgette, bieten & feta) (2. p.p.)   
Losse thee, verse munt (2 zakjes p.p.)                 € 20,00 
  

Eventcatering 

U kunt ook bij Timboektoe Catering voor hartige hapjesschalen en koude buffetten. Al onze 

producten zijn standaard vegetarisch en worden vers bereid. Neem vrijblijvend contact met 

ons op voor een offerte. 

 

Hapjesschalen 

Mini-quiches, blokjes Spaanse aardappeltortilla, filodeegrolletjes met geitenkaas, 

spinazieflapjes, zelfgebakken brood met dips (muhammara, baba ghanoush, hummus), 

gevulde eieren. Al onze hapjes kosten € 1,50 per stuk. 

 

Hartige taarten en salades 

Bij uitstek geschikt voor feestjes: een aantal hartige taarten die u zelf kunt opwarmen of koud 

kunt serveren met een lekkere salade. Neem contact op voor de mogelijkheden. 

 

Contact 

Heeft u een allergie of specifieke dieetwensen? We kijken graag wat we voor u kunnen 

betekenen. We kunnen helaas niet garanderen dat onze producten glutenvrij zij in verband 

met kruisbesmetting. 

Stuur een mailtje naar info@theetuin-timboektoe of Whatsapp naar 0682675880 en vraag 

naar de mogelijkheden! 

 

 

 

 


