
 
 

 

Taart voor thuis  

                                                     Klein (6-8 pers) / Groot (10-12 pers) 

Worteltaart        €    16 /  24   

                                 

Met rozijnen, walnoten en roomkaasglazuur 

 

 

 

Luxe appeltaart                          €    12,50 / 22,50 

Met amandelspijs, cranberries en walnoten 

 

 

 

Taart met vers fruit                        €    16 / 24 

Krokante bodem met citroen, een laagje amandelvulling,  

banketbakkersroom en vers fruit 

 

 

 

 

Woestijnroos                                     €    17 / 27 

Krokante bodem met pecan-walnotenspijs,  

belegd met in bramensap gemarineerde appelschijfjes 

                     



Koffie-walnotentaart                   €    12,50 / 22,50 

 

Walnotencake met mokkacrème en chocola 

 

 

 

 

Drentse poffert                                   €    6,50                                       

Traditionele gestoomde tulband op basis van boekweitmeel,  

gevuld met appels en rozijnen 

 

 

 

 

Sinaasappel-dadeltaart                     €    16 / 24 

Kruidige taart met noten, sinaasappel en dadels,  

afgewerkt met een frisse roomkaasglazuur 

 

 

 

Kleine (eenpersoons) taartjes      

 

  

                                           

  

                                                                                                  

Woestijnroosje (appel-bramen-pecan-walnoot)                                     €    3 

Cupcake (keuze uit chocola / sinaasappel / blauwe bes)   €    2,50 

Citroen-meringuetaartje       €    2,50 

Taartje met vers fruit        €    3 

Brownie met sesam/pistachehalva en tahini    €    3 

 

Prijs per stuk - voor kleine taartjes geldt een minimumafname van 4 stuks 



Taart op maat  

       

Naast de bovengenoemde voorbeelden, maken we 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 fondant. Bij een grote 

gelegenheidstaart kan een proefsessie worden ingepland. 

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 met frambozen (1 p.p.), sandwich (1 p.p.) belegd broodje (1 p.p.),   

  

mini-quiche (1 p.p.) + losse thee (2 zakjes p.p.)                   

 

       
Engelse high tea  

Alles uit de Engelse afternoon tea, uitgebreid met:  

Hartige kaasscones met uienchutney (2 p.p.), trifle in een glaasje (1 p.p.),   

     € 17,50  

stukje sticky toffee pudding (1 p.p.)                   € 21,50  

  



       
Timboektoe tea  

Mediterraans gebak (2 p.p.), midden-oosterse koekjes (2 p.p.), gevulde verse dadel (1 

p.p.) fatayer (spinazieflapjes) (1 p.p.), filodeegpakketje met geitenkaas, walnoot en honing 

(1 p.p.), Libanees platbrood met twee soorten huisgemaakte dips (2. p.p.),  

Groene thee met munt (2 zakjes p.p.)                       € 22,50   

 

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.  

  

Dieet & allergieën 

Al onze taarten, patisserie, jams, broodjes, chutney, dips, en hartige hapjes zijn huisgemaakt. 

Daarom zijn aanpassingen vaak mogelijk. 

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 zijn, omdat er 

veel met tarwebloem wordt gewerkt. 

Stuur een mailtje naar info@theetuin-timboektoe of bel, sms of Whatsapp naar 0682675880 

en vraag naar de mogelijkheden! 

 

Bezorging 

Bezorging is mogelijk binnen de gemeente Coevorden. Wij brengen hiervoor een toeslag van 

€ 1,50 in rekening.  


