
Bestellijst Patisserie Soetenso

TROPISCH FRUIT TAART
8-10 PERSONEN

Mango-passie mousse, 
mango-chili pate de fruit, 
chocolade cremeux, 
krokante bodem
€ 26,50

REBECCA TAART
8-10 PERSONEN

Witte chocolade mousse,
frambozen pate de fruit, 
citroencremeux en Bretons 
zanddeegbodem
€ 24,50

CHOCOLADE-
FRAMBOZEN TAART
8-10 PERSONEN

Pure chocolademousse, 
frambozencremeux en 
hazelnootfeuilletine bodem
€ 25,50

CHOCOLOCO TAART
8-10 PERSONEN

Pure chocolade mousse,
gezouten karamel, 
chocolade amandelbiscuit 
en pecan-cashew bodem
€ 26,50

PERENTAART
8-10 PERSONEN

Bretons zanddeeg, cake, 
gepocheerde peer en 
karamelgelei
€ 17,95

ROOD FRUIT TAART
8-10 PERSONEN

Rood fruit mousse, 
kersencremeux, frambozen 
pate de fruit en Bretons 
zanddeegbodem
€ 24,50

VANILLE PISTACHE 
TAART
8-10 PERSONEN

Vanille mousse, pistache 
cremeux, financier, dark
cacao Bretons deegbodem
€ 26,50

LOTTE TAART
8-10 PERSONEN

Guave mousse, cocos pate 
de fruit, chocolade 
cremeux, gezouten kaneel 
karamel en krokante 
cocosnootbodem

CITROEN MERINGUE
8-10 PERSONEN

citroencremeux, bodem 
van fonceerdeeg en 
bovenop gebruneerde 
limoenmeringue
€ 11,95

APPELTAART
8-10 PERSONEN

Vierkante appeltaart met 
frangipane, kaneel en 
abrikozengelei
€ 17,50

Bestelvoorwaarden:
- Bestellingen kunnen uitsluitend per e-mail gedaan worden.
Vermeld hierin uw naam, adres, telefoonnummer en gewenste leverdatum.
(vast assortiment 3 dagen van te voren, speciale aanvragen 7 dagen van te voren.
- Voor bezorgen brengen wij €5,- in rekening. Het totaalbedrag kunt u bij de bezorger pinnen.
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APPELTAARTJE:

Appel, frangipane, rozijnen,
noten, Bretons zanddeeg 
en abrikozen gelei
€2,85

PERENTAARTJE:

Gepocheerde peer, cake 
beslag, Bretons zanddeeg 
en karamel gelei
€2,85

NOTENTAARTJE:

Notenmelange, sesam, 
gezouten karamel en 
Bretons zanddeeg
€3,10

CLAFOUTIS:

In de oven gegaarde 
amandelcrème met zure 
kersen en Bretons 
zanddeegbodem
€3,50

IJS VOOR THUIS:

0,5 liter € 7,75
0,75 liter € 10,00
1 liter € 12,50

in de 0,5 en 0,75 literbak 
passen 3 smaken en in de 

SOETENSO
BONBONDOOS:

Doos gevuld met bonbons 
uit ons assortiment. Past 
ook door de brievenbus.

€ 10,50

LUXE CADEAUDOOS:

Doos gevuld met bonbons 
uit ons assortiment.

Doos beschikbaar in de 
kleuren goud, rood of zwart
€ 17,50

DIVERSE MATEN 
BONBONDOOSJES:

250 gram € 12,25
350 gram € 16,95
500 gram € 23,50
1000 gram € 45,00

SLAGROOMTRUFFELS:

Zakje van 100 gram 
€ 4,75

Bestelvoorwaarden:
- Bestellingen kunnen uitsluitend per e-mail gedaan worden.
Vermeld hierin uw naam, adres, telefoonnummer en gewenste leverdatum.
(vast assortiment 3 dagen van te voren, speciale aanvragen 7 dagen van te voren.
- Voor bezorgen brengen wij €5,- in rekening. Het totaalbedrag kunt u bij de bezorger pinnen.

*Smaken roomijs: vanille, chocolade, hazelnoot, straciatella, ruby chocolade, yoghurt-bosvruchten
Smaken sorbetijs: chocolade, citroen, aardbei, tropisch fruit, mint-peer, framboos

PETIT FOURS:

Doosje met 9 petit fours. 
De samenstelling varieert.
€ 14,50
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AARDBEI SLOFFENBOL:

Aardbeien mousse, vanille 
room, sloffenbodem met
amandelspijs en gele room
€3,50

CHOCOLOCO BOMBE

Pure chocolade mousse, 
gezouten karamel, 
chocolade financier, 
Bretons zanddeegbodem
€3,50

TROPISCH FRUIT 
BOMBE:

Tropische fruit mousse, 
pure chocolade cremeux, 
mango/passie pate de fruit
en kokosbodem (glutenvrij)
€3,50

PISTACHE BOMBE:

Vanille mousse, pistache 
cremeux, financier, dark 
cacao Bretons
zanddeegbodem
€3,50

ROOD FRUIT BOMBE:

Rood fruit mousse, kersen 
cremeux, frambozen pate 
de fruit en Bretons
zanddeeg bodem
€3,25

FRAMBOZEN BOMBE:

Pure chocolade mousse, 
frambozen cremeux en 
hazelnootfeuilletine bodem
€3,50

STAPELAAR:

Witte chocolade mousse, 
citroen cremeux, biscuit, 
frambozen pate de fruit
€3,10

TIRAMISU:

Mascarpone mousse, 
biscuit met koffie, pure 
chocolade buitenkant
€3,25

CITROEN MERINGUE:

Tartelette gevuld met 
citroen cremeux, citroen 
meringue en neutrale gelei
€3,50

FRAMBOOS MERINGUE:

Tartelette gevuld met 
frambozencremeux,  
meringue en rood fruit gelei
€3,50

Bestelvoorwaarden:
- Bestellingen kunnen uitsluitend per e-mail gedaan worden.
Vermeld hierin uw naam, adres, telefoonnummer en gewenste leverdatum.
(vast assortiment 3 dagen van te voren, speciale aanvragen 7 dagen van te voren.
- Voor bezorgen brengen wij €5,- in rekening. Het totaalbedrag kunt u bij de bezorger pinnen.


