
Naam
Telnr.
Email

Paraaf medewerker

Gewenste ophaaldatum ochtend / middag

Bestelformulier graag inleveren bij de bar van Spirit Amsterdam, 
of geef je bestelling telefonisch door via: 020 737 16 71 

Het bestellen van taart kan v.a. een halve taart. Twee dagen na het 
plaatsen van je bestelling kan deze worden opgehaald bij de bar van 
Spirit Amsterdam. 
Openingstijden: ma t/m zo 8.00 - 23.00 uur. 

CZAAR PETERSTRAAT 2A -  1018 PR AMSTERDAM

TEL 020 737 16 71

INFO@SPIRITAMSTERDAM.NL

WWW.SPIRITAMSTERDAM.NL

MA T/M ZO 08.00 – 23.00 UUR GOOD FOOD TASTES BETTER

Ons idee is simpel: goed eten maken dat beter smaakt. 
Beter in je mond, in je hoofd én in je hart. Dus kiezen we bij Spirit 
voor producten die vers, fair en puur zijn. Met deze producten 
bereiden we dagelijks onze taarten, quiches, muffins en koeken. 
Dit doen we in eigen bakkerij, naar eigen receptuur en met  100%  
biologische ingrediënten. 
We vinden het belangrijk dat iedereen van onze patisserie kan 
genieten. Daarom is er keuze uit gebak zonder tarwe, zonder zuivel 
en eieren en bereiden we veel van onze lekkernijen zonder suiker. 
Suiker zorgt bij veel mensen voor ups en downs in hun energie-
level, daarom gebruiken we liever ahornsiroop, kokosbloesem-
suiker, dadels of rijststroop. Die geven ook een lekkere zoete 
smaak, maar houden je stemming stabiel. Onze patisserie 
verandert met de seizoenen mee. Zo kun je in de winter genieten 
van pompoenvlaai en tarte tatin met stoofpeer. 
In de zomer is ons gebak natuurlijk gevuld en versierd met vers fruit 
als aardbeien, frambozen en bessen. Daarnaast zijn er een aantal 
Spirit ‘klassiekers’ die je bij ons het hele jaar door kunt bestellen. 
Zoals de chocoladetaart met Belgische Callebaut chocolade, 
diverse quiches met groenten uit het seizoen en natuurlijk de échte 
Spirit haverscone.

BESTELLIJST PATISSERIE SPIRIT
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AMANDELKOEKJE  / VEGAN
Speltbloem, amandel, havervlokken, bosvruchtenjam, 
sojaboter, ahornsiroop, zeezout. 

HAVERKOEK  / VEGAN
Tarwebloem, sojaboter, kokosbloesemsuiker, aquafaba, kaneel, 
havermout, pompoenpit, zeezout.

SNICKERT  / VEGAN
Dadel, amandel, pinda, ahornsiroop, rauwe cacao, 
kokosolie, vanille, zeezout. 

SALTED CARAMEL CHOCOLATE CHIP COOKIE
Tarwebloem, bakpoeder, chocolade drups, ei, vanille, 
rietsuiker, slagroom, roomboter, rietsuiker, zeezout. 

WORTEL - WALNOTEN CAKE 
Speltbloem, wortel, walnoot, appel, dadel, rozijn, gember, 
kaneel, komijn, kruidnagel, vanille, ei, bakpoeder, rijststroop, 
agavesiroop, zeezout.

OSHAWACAKE  / VEGAN
Zilvervliesrijst, speltmeel, speltvlokken, vijg, hazelnoot, 
rozijn, kaneel, appeldiksap, vanille, sesamzaad, zeezout.

SCONE  / VEGAN
Tarwebloem, bakpoeder, soja yofu, sojaboter,  ahornsiroop, 
zonnebloempitten, rozijnen, havervlokken, kaneel, vanille, 
zeezout.

MUFFIN PUMPKIN SPICE   / VEGAN
Tarwebloem, sojaboter, pompoen, peer, appel, rozijn, gember, 
havermelk, bakpoeder, kokosbloesemsuiker, zonnebloemolie, 
speculaaskruiden, zuiveringszout, zeezout.

PROTEÏNE BAR  / VEGAN
Amandel, lijnzaad, incabes, cranberry, blauwe bes, 
berberries, erwtenproteïne, kokosolie, ahornsiroop, zeezout.

€ 1,95

€ 1,95

AANTAL AANTALPRIJS P/ST PRIJS P/ST

CHOCOLADETAART 
Tarwebloem, cacaopoeder, pure chocolade, 
bakpoeder, rietsuiker, ei, espresso, melk, 
vanille, zonnebloemolie, kaneel, zeezout.

RED VELVET
zelfrijzend bakmeel, volle yoghurt, roomkaas, 
witte chocolade, rode biet, volle melk, vanille, 
cacao, ei, framboos, citroen, appelciderazijn, 
poedersuiker, zeezout. 

Wil je dat wij de taart voor je snijden? Nee,
bedankt.

Ja,
graag.

APPELTAART MET WALNOOT / VEGAN  
Speltmeel, walnoot, appel, peer, kaneel, 
sojaboter, paneermeel, citroen, kokos-
bloesemsuiker, zeezout. 

KOFFIE-KARAMELTAART  VEGAN / RAW

Koffie, cashewnoot, dadel, amandel, walnoot, 
kokosolie, rauwe cacao, ahornsiroop, koffie, 
amandelpasta, vanille, citroen, agavesiroop, 
zeezout. 

WORTELTAART
Tarwebloem, wortel, roomkaas, roomboter, ei, 
cranberry, pecannoot, gember, limoen, kaneel, 
poedersuiker, kokosbloesemsuiker, vanille, 
bakpoeder, zuiveringszout, zeezout.

BANANENCAKE MET ANANASBLOEMEN
Mueslimix, roomboter, tarwebloem, 
mascarpone, kwark, ei, kokosbloesemsuiker, 
vanille, citroen, zeezout.

CHOCOLADE-FRAMBOOS TAART / VEGAN
Tarwebloem, chocodrops, framboos, sojaboter, 
yanno granenkoffie, havermelk, vanille, cacao, 
bakpoeder, aardappelzetmeel, agar agar, riet-
suiker, arrowroot, zeezout.
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SINAASAPPEL-BOSBESTAART  VEGAN / RAW 
Sinaasappel, bosbes, dadel, amandel, cashew-
noot, kokosolie, rauwe cacao, vanille, citroen, 
agavesiroop, zeezout. 


