
LEKKERS VAN TARTELIER 
OP JE FEESTTAFEL?

Bestellen voor de feestdagen kan uit ons gekend 
afhaalmenu of uit onze feestdagen specials!

Bestel tijdig (min. 1 week op voorhand)
het aantal plaatsen is beperkt en dit wil je niet missen…

Check onze website www.tartelier.be
Bestellen kan via info@tartelier.be of 09 245 83 00



AFHALING

TARTELIER - FEESTDAGEN SPECIALS

FEESTELIJKE DESSERTEN

HARTIGE QUICHES EN SLAATJES

MINI-DESSERTJES (TE BESTELLEN PER STUK)
• Mini-chocolademousse met salty caramel - €2/st
• Mini-frambozenmousse - €2.75/st
• Tiny pavlova - €2.75/st
• Mini feestcupcakes - €1.5/st 
 (vanille, chocolade, speculoos, rode vruchten)

ASSORTIMENT VAN MINI-DESSERTJES TO SHARE
Mix van de verschillende mini-dessertjes (mini-chocolademousse, mini 
frambozenmousse, tiny pavlova) om samen heerlijk het feestmaal af te 
sluiten. (3 st/p – vanaf 4 p) - €6.75/p
KERSTPAVLOVA - €20/4P
Feestelijk versierde kerstronk met meringue.

FEESTCUPCAKES - €4/STUK 
Assortimentje van feestelijk versierde cupcakes, populair bij jong en oud.
Vanille, chocolade, speculoos en rode vruchten.

MINI-FEESTCUPCAKES - €1,5/STUK VANAF 10 STUKS TE BESTELLEN
Kleine versie van de cupcakes, feestelijk versierd. 
Mix van vanille, chocolade, speculoos en rode vruchten.

KERSTBROWNIES - €4.25/STUK - VANAF 4 STUKS TE BESTELLEN
Smeuïge brownie voor de gelegenheid aangekleed als kerstboom.

Ontvang je graag mensen bij je thuis, maar geniet je ook graag zelf mee 
aan tafel? Onze huisgemaakte quiches en bijhorende slaatjes zijn de 
ideale oplossing! Vers, gezond en niet veel werk… Maak je keuze uit ons 
afhaalmenu (minder dan 12 p) of vraag een offerte op maat voor groepen 
vanaf 12p (vanaf €10.75 pp). 

Wij helpen je om je familiebijeenkomst ontspannen te doen verlopen!

KERST
21-23 dec: 10-18u (winkel en tearoom open)
24 dec: Enkel afhalen van bestellingen: 
voormiddag: 10-12u en namiddag: 12u30-14u30
Graag aangeven voor- of namiddag bij bestelling
25 dec: gesloten (afhalen kan op 24/12)

NIEUWJAAR
28-30 dec: 10-18u (winkel en tearoom open)
31 dec: Enkel afhalen van bestellingen:
voormiddag: 10-12u en namiddag: 12u30-14u30 
Graag aangeven voor- of namiddag bij bestelling
1 jan: gesloten (afhalen kan op 31/12)


