
Naam
Telnr.
Email
Gewenste ophaaldatum

Ik wil mijn bestelling ophalen in Rotterdam / Amsterdam*
* doorhalen wat niet van toepassing is.

ochtend / middag

Dit bestelformulier graag inleveren bij de bar van Spirit of geef je 
bestelling telefonisch aan ons door.

Het bestellen van taart kan v.a. een halve taart. Twee dagen na het 
plaatsen van je bestelling kan deze bij onze bar worden opgehaald.

Spirit Rotterdam 
Mariniersweg 9 
3011 NB rotterdam 
010 411 63 56 
info@spiritrotterdam.nl
ma t/m zo 08.00 – 23.00 u.

Spirit Amsterdam 
Czaar Peterstraat 2a
1018 PR Amsterdam 
020 737 16 71 
info@spiritamsterdam.nl
ma t/m zo 08.00 – 23.00 u.

SPIRITRESTAURANTS.NL

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 ingrediënten die vers, fair en puur zijn. 
Hiermee bereiden we dagelijks onze taarten, muffins en koeken. 

Dit doen we in eigen bakkerij, naar eigen receptuur.

Paraaf medewerker

GOOD FOOD TASTES BETTER

 1,95

 1,95

MATCHA BONBON 
matcha poeder, valrhona waina 35%, slagroom, citroen, roomboter, zeezout

KOFFIE BONBON  |  VEGAN
valrhona oriado chocolade 60%, havermelk, blue mountain koffiebonen, vanille, 
sojaboter, rietsuiker, hazelnoten, zeezout

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

PANFORTE | VEGAN
Speltbloem, cacao, kaneelpoeder, zwarte peper, nootmuskaat, 
gemberpoeder, kruidnagelpoeder, hazelnoot, amandel, pistache, gekonfijte 
sinaasappel, gedroogde vijg, rozijn, agavesiroop, rietsuiker, pure chocolade, pijn-
boompit, zeezout.

WORTEL - WALNOOT CAKE 
Speltbloem, wortel, walnoot, appel, dadel, rozijn, gember, kaneel, komijn, kruid-
nagel, vanille, ei, roomboter, bakpoeder, rijststroop, agavesiroop, zeezout.

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

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

MANGO-DUINDOORN PETIT FOUR  | VEGAN
mangopuree, duindoornpuree, agar agar, cashewnoten, kokosolie geurloos, 
agavesiroop, zeezout, kokosmelk, rijststroop, sojaboter, havervlokken, kokosrasp, 
amandelschaafsel, quinoa, rijst, kokosmeel. 

KOFFIE-KARAMEL PETIT FOUR  | VEGAN
Amandelpasta, amandelpoeder, cacao rauw, cashewnoot, walnoot, hazelnoot, 
dadel, agar agar, ahornsiroop, kaneel, koffie, kokosolie, Valrhona chocolade 60% 
(rietsuiker), vanille, zeezout.

SCONE  | VEGAN
Tarwebloem, bakpoeder, soja yofu, rozijn, zonnebloempit, haver, 
kaneel, sojaboter, vanille, ahornsiroop, zeezout. 

AANTAL

BANANENCAKE | VEGAN
zelfrijzend bakmeel, zuiveringszout, vanille, kokosbloesemsuiker, 
kaneel, walnoot, krenten, banaan, zonnebloemolie, appelciderazijn, citroenrasp, 
havervlokken, chiazaad, hennepzaad, lijnzaad, 
zonnebloempitten. 
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SPECULAAS-MANDARIJN TAART | VEGAN
tarwebloem, kokosbloesemsuiker,sojaboter, 
zuiveringszout,bakpoeder, specerijenmix, walnoten, 
havermelk, aquafaba, zonnebloemolie, appelciderazijn, 
zeezout

CHOCOLADETAART
tarwebloem, bakpoeder, zeezout, cacao, ei, rietsuiker, 
volle melk, valrhona oriado 60% chocolade, slagroom, 
cacaoboter, zonnebloemolie.

WIL JE DAT WIJ DE TAART VOOR JE SNIJDEN? Nee,
bedankt.

Ja,
graag.

APPELTAART MET RAS EL HANOUT   | VEGAN 

speltbloem, bakpoeder, kokosbloesemsuiker, soja 
margarine, amandelmeel, amandelpasta, amandel-
melk, citroenrasp, ras el hanout, elstar appels, zeezout

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

CITROEN-MERINGUE TAART  | VEGAN
tarwebloem, rietsuiker, sojaboter, citroensap, 
citroenrasp, havermelk, kurkuma, vanille essence, 
maizena, aquafaba, xanthaangom, agar agar, zeezout. 

CHOCOLADE-FRAMBOOS TAART | VEGAN
tarwebloem, chocodrops, sojaboter, framboos, 
rietsuiker, granenkoffie, havermelk, vanille, cacao, 
bakpoeder, aardappelzetmeel, agar agar, pijlwortel-
meel, aquafaba, zonne-bloemolie, kokosbloesem-
suiker, zeezout.

CHEESECAKE | SPRITSBODEM 
tarwebloem, mascarpone, rietsuiker, citroensap, 
maizena, limoenrasp, vanille, ei, magere yoghurt, 
crème fraîche,  agar agar, roomboter, zeezout.


