PATISSERIE
BESTELLIJST
SPIRIT
Het bestellen van taart kan v.a.
een halve taart. Twee dagen na
het plaatsen van je bestelling
kan deze worden opgehaald bij
de broodafdeling van Gimsel.
TAART
Chocoladetaart

zelfrijzend bakmeel, zuiveringszout, vanille,
kokosbloesemsuiker, kaneel, walnoot, krenten,
banaan, zonnebloemolie, appelciderazijn, citroenrasp, havervlokken, chiazaad, hennepzaad,
lijnzaad, zonnebloempitten

Cheesecake

zelfrijzend bakmeel, havervlokken, rozijnen,
soja yoghurt, zonnebloempitten, ahornsiroop,
kaneelpoeder, vanillepoeder, zeezout

Worteltaart

wortel, zelfrijzend bakmeel, kokosbloesemsuiker,
zuiveringszout, bakpoeder, kaneel, komijnpoeder, kruidnagelpoeder, rozijn, walnoot, dadel,
banaan, appel, auquafaba, olie, gembersap,
appelciderazijn, zeezout

Chocolade-Framboos taart

tarwebloem, chocodrops, sojaboter, framboos,
rietsuiker, granenkoffie, havermelk, vanille,
cacao, bakpoeder, aardappelzetmeel, agar
agar,pijlwortelmeel, aquafaba, zonne bloemolie,
kokosbloesemsuiker, zeezout.

Appeltaart

tarwebloem, jonagold-goudreinet appels,
rozijnen, vanille, bakpoeder, soja maragarine,
amandelmeel, rietsuiker, agavesiroop, kaneel,
sinaasappelsap, agar agar, citroensap, maizena,
amandel, rijststroop, zeezout

Yuzutaart

tarwebloem, rietsuiker, bakpoeder, zuiveringszout, vanillepoeder, zeezout, havermelk,
zonnebloemolie, appelciderazijn, geweekte
cashewnoten, yuzu sap, agavesiroop, kokosolie,
yuzu sap, kurkuma, agar agar, maizena

Limoen-Vanille taart

limoen, vanille, citroensap, kokosolie,
agavesiroop, rijstmelk, cashewnoten, spinaziesap,
bruine amandelen, dadels, zeezout

Hieronder kun je aangeven welke
taart je wilt bestellen, vink aan
wat van toepassing is.
4.50

25.50

48.50

We snijden een halve taart in 6 punten en een hele
taart in 12. De limoen-vanille taart is wat zwaarder en
snijden wij per half in 8 punten - 27.50 - en per heel in
16 punten - 49.95.

CHEESECAKE
CHOCOLADE

WORTEL
CHOCOLADEFRAMBOOS
APPEL
YUZU
LIMOENVANILLE
WIL JE DAT WIJ DE TAART VOOR JE SNIJDEN?
Nee,
bedankt.

Ja,
graag.

SCONE & SNICKERT
Snickert

dadel, bruine amandel, pinda, ahornsiroop,
rauwe cacao, kokosolie, vanille, zeezout,
witte amandelpasta

Scone

zelfrijzend bakmeel, havervlokken,
rozijnen, soja yoghurt, zonnebloempitten, ahornsiroop, kaneelpoeder,
vanillepoeder, zeezout

PETIT FOURS
2.95
AANTAL

2.50
AANTAL

CAKES
Bananencake
zelfrijzend bakmeel, zuiveringszout,
vanille, kokosbloesemsuiker, kaneel,
walnoot, krenten, banaan, zonnebloemolie, appelciderazijn, citroenrasp,
havervlokken, chiazaad, hennepzaad,
lijnzaad, zonnebloempitten

Wortel-walnootcake

Aardbei

aardbeien, witte chocolade, tarwebloem,
sojaboter, rietsuiker, zeezout, haverroom,
agavesiroop, kurkuma, maizena, agar agar,
vanille, xanthaangom

4.95
AANTAL

4.95
AANTAL

AFHAALGEGEVENS
3.95
AANTAL

3.95

wortel, zelfrijzend bakmeel, kokosbloesemsuiker, zuiveringszout,
bakpoeder, kaneel, komijnpoeder,
kruidnagelpoeder, rozijn, walnoot,
dadel, banaan, appel, auquafaba, olie,
gembersap, appelciderazijn, zeezout

AANTAL

Oshawacake

3.95

zilvervliesrijst, speltmeel, speltvlokken,
vijg, hazelnoot, rozijn, kaneel, appeldiksap, vanille, sesamzaad, zeezout

Citroen-Meringue

tarwebloem, rietsuiker, soja margarine,
citroen, havermelk, kurkuma, vanille,
maizena, aquafaba, xanthaangom, agar
agar, appelciderazijn, zeezout

Het bestellen van taart kan v.a. een
halve taart. Twee dagen na het plaatsen van je bestelling kan deze worden
opgehaald bij de betreffende vestiging van Spirit.
Openingstijden: ma t/m za 08.00 23.00 uur, zo 09.00 - 17.00 uur.
Naam
Telnr.
Email

AANTAL

Afhaaldatum
+ tijd
Paraaf medewerker
Bestelformulier graag inleveren bij de bar van
Spirit, of geef je bestelling telefonisch door via:
010 404 73 42 (kies twee keer optie 1 voor de
broodafdeling).
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