Rode Rozen en Taartjes 1/2
High tea

Guilty pleasures

Een overheerlijke selectie van de volgende zoete
mondvermaken:

Een box met een overheerlijke selectie van:
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•

Blondies
Brownies
Pinkies
Dadeltaart met kokos
Citroentaart
Haagse Hopjes cake met karamel
Cheesecake
Kokosmakroon met stukjes framboos
Rocky roads ( goddelijke chocolade brokken )
Chocolade taart
Red velvet hart

Deze lekkernijen worden aangevuld met een
hartige hapjes uit de keuken van Rode Rozen &
Tortilla’s, zoals soepjes, wraps, dukkah dip en een
croque monsieur met vijgen chutney.
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Brownies
Cheesecake
Blondies
Chocoladetaart
Pinkies
Kokosmakroon met stukjes framboos
Dadeltaart met kokos
Haagse hopjes cake met karamel

Doosje met 16 stukjes € 20,Doosje met 25 stukjes € 29,50
Doosje met 9 red velvet hartjes € 11,25
Doosje met 25 red velvet hartjes € 29,50
Giftbox van 12 mega brownies met 3 soorten
caramel, zeezout & chocodrip € 29,50
Vanaf 25 stuks krijg je een gratis toffe
Rode Rozen & taartjes plank. Sweet!

Prijs € 19,50 p.p.*
Feestelijke bubbel met of zonder alcohol € 4,50
p.p.
High tea op locatie vanaf 15 personen € 29,- p.p.
Inclusief vintage servies, bubbels, afwas, bezorgen en
ophalen.

Rode Rozen & Tortillas
Verwersdijk 116
2611 NL Delft

(Ebe, catering) 06-13 66 30 06
(Nancy, taartjes) 06-11 37 57 14

info@roderozenentortillas.com
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Dripcakes
6 personen 			
15 personen 			
20 personen			
25 personen 			
30 personen			
40 personen			

Bruidstaarten
€ 29,€ 55,€ 69,€ 85,€ 99,€ 135,-

Jullie bruidstaart maken we natuurlijk helemaal
naar wens, smaak en thema. Daarom stellen we
jullie ultieme bruidstaart graag in overleg samen.
Laten we een afspraak maken om te kletsen en te
proeven!
Prijsindicatie: Vanaf € 5,- p.p

Bijpassende cupcakes

€ 2,75 p.s.

Kies uit de volgende super smaken:
red velvet, vanille, chocolade, wortel

Taarten

Cijfertaart
16 personen (0, 5, 6, 8, 9)
14 personen (1, 2, 3, 4, 7)

€ 60,€ 50,-

Red velvet taart - 12 punten - € 30,Wortel - noten taart - 12 punten - € 32,50
Chocolade taart - 16 punten - € 35,-

Rode Rozen & Tortillas
Verwersdijk 116
2611 NL Delft

Smaken verschillen, is het niet?
Doe inspiratie op, bekijk de mogelijkheden en
kies je favorieten. Natuurlijk maken wij ook
met alle liefde een menu en offerte op maat.

(Ebe, catering) 06-13 66 30 06
(Nancy, taartjes) 06-11 37 57 14

info@roderozenentortillas.com

