
CATALOGUS

Taarten
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SAVOIE 

• Natuur   

VULLING

• Banketbakkersroom

• Slagroom

GROOTTE (pers.) 

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

VORMEN

 Tot 15 pers. 

 > 20 pers.

UNIEKE CONTOUR

• Unieke decoratie 
(fondant met marmereffect en hagelslag) 

traditioneel 
recept

Marbré
Savoie natuur

passie  
voor het vak

* Het is mogelijk om uw taart te personaliseren. Zie "Personalisering" op het einde van de catalogus 

1,75 € 
per stuk



oog voor detail

smeuïge crème 

vers fruit

De combinatie van kwaliteitsproducten 
en de knowhow van onze 

banketbakkers brengt  
onze klassieke taarten tot leven.  
Kiezen wordt nog het moeilijkste.



Klassiekers
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    Slagroom vers fruit

    Slagroom chocolade

    Marsepein

    Ganache vers fruit
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* Het is mogelijk om uw taart te personaliseren. Zie "Personalisering" op het einde van de catalogus 

Klassiekers

SAVOIE NAAR KEUZE

• Natuur 

• Chocolade

VULLING NAAR KEUZE

• Banketbakkersroom

• Slagroom 

• Slagroom chocolade  

• Mousselinecrème
• fruit  

(kersen en ananas)  
• aardbeien 

• frambozen

• aardbeien/frambozen  

DECORATIE NAAR KEUZE

• Slagroom en vers fruit

• Slagroom zonder vers fruit

• Slagroom chocolade met vers fruit

• Slagroom chocolade zonder vers fruit

• Slagroom rode vruchten

• Ganache vers fruit

• Ganache zonder vers fruit 

• Marsepein 

CONTOUR NAAR KEUZE 
(Met uitzondering van "ganache"  
en marsepein)

• Hagelslag

• Bresilienne

• Amandelen

GROOTTE (pers.) 

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25  
30 - 35 - 40 - 45 - 50 

VORMEN

 4 tot 15 pers. 

 6 tot 50 pers.

 2 tot 8 pers.  + toeslag 
0,20 € per stuk

+ toeslag 
0,10 € per stuk

+ toeslag 
0,10 € per stuk

+ toeslag 
0,40 € per stuk

+ toeslag 
0,50 € per stuk

2,80 € 
per stuk



knowhow

mokkabruin

De boterroomtaart is een must 
bij een klassiek dessert, zoals 
onze mokka of onze javanais.  
Gewoonweg niet te weerstaan.



Boterroom
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    Boterroom chocolade

    Boterroom mokka    Javanais
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VULLING NAAR KEUZE

Savoie natuur 
• Boterroom mokka
• Boterroom praliné   
• Boterroom chocolade

DECORATIE NAAR KEUZE

• Boterroom
• Ganache en vers fruit   
• Ganache zonder vers fruit

GROOTTE (pers.) 

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
45 - 50 

VORMEN

 4 tot 15 pers.

 6 tot 50 pers.

 2 tot 8 pers.  + toeslag 
0,20 € per stuk

UNIEKE CONTOUR

• Boterroom mokka: hagelslag
• Boterroom praliné: amandelen
• Boterroom chocolade: chocoladeschilfers

Javanais
• Boterroom
• Biscuit amandelen
• Chocoladeganache

GROOTTE (pers.) 

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 
35 - 40 - 45 - 50

VORM   enkel

Boterroom

2,80 € 
per stuk

2,80 € 
per stuk

+ toeslag 
0,50 € per stuk

* Het is mogelijk om uw taart te personaliseren. Zie "Personalisering" op het einde van de catalogus 



passie

De lichtheid van een heerlijke  
mousse met chocolade of fruit.

Een dessert dat zeker 
in de smaak zal vallen.

de keuze 
van de 

ingrediënten



Bavarois
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    Bavarois framboos

    Bavarois aardbei    Bavarois chocolade
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Bavarois naar keuze* 
• Bavarois chocolade (chocoladeglazuur)

• Bavarois aardbei (aardbeienglazuur)  

• Bavarois framboos (frambozenglazuur)

Lepelbiscuit natuur voor iedereen

UNIEKE DECORATIE

Glazuur + vers fruit

GROOTTE (pers.)

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 

VORM     enkel

3,20 € 
per stuk

* Het is mogelijk om uw taart te personaliseren. Zie "Personalisering" op het einde van de catalogus 

Bavarois



frisheid

lekkernij

chocolade

Welkom in een  
wereld van lekkers  

en verfijning



Zoete nagerechten
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Caresse vanille 
Zanddeeg met amandelcrème  
en aardbeiencoulis,  
bavaroiscrème met vanille

Saint-Honoré
Bladerdeeg, banketbakkersroom 
(en gemengd fruit), versierd met 
mousselinesoesjes, slagroom,  
chocoladeglazuur, fruit

Intens citroen
Citroencrème, citroenmousse, lepelbiscuit, 
Italiaanse meringue, versierd met frambozen

Adagio
Mousse van witte chocolade, mousse  
van fondantchocolade, frambozenvulling,  
glazuur van witte chocolade 

Zoete nagerechten

3,50 € 
per stuk

3,50 € 
per stuk

3,00 € 
per stuk

3,00 € 
per stuk

FOTO NIET BINDEND

FOTO NIET BINDEND

FOTO NIET BINDEND

FOTO NIET BINDEND



Zoete nagerechten

Voor al deze zoete nagerechten

Fraisier
Slagroom, aardbeiencoulis,  
geroosterde amandelschilfers, aardbeien

Zwarte woud ganache
Savoie met chocolade en Kirschsiroop,  
slagroom, kersenbereiding,  
chocoladeganache 

GROOTTE (pers.)  

4 - 6

VORM  

 enkel

UNIEKE PERSONALISERING

Plaatje gelukkige verjaardag

3,50 € 
per stuk

3,50 € 
per stuk
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Een huwelijk, een geboorte, 
een doopfeest, ...

Waarom geen pièce montée?
Doe een beroep op onze knowhow!

verzorgde versiering

het is feest

Knipoog



Pièce montée
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Pièce montée

    Ganache

    Marsepein

    Bavarois

    Slagroom fruit
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BESTELLING MIN. 1 WEEK OP VOORHAND TE PLAATSEN. 
100 € BORG VOOR HET MATERIAAL.

GROOTTE 

Structuur naar keuze

• 2 x 8 pers. 

• 4 x 8 pers. 

• 7 x 8 pers. 

• 1 x 6 pers.  + 2 x 8 pers.  + 2 x 8 pers. 

• Inox steunen: 4 x 15 pers.

VORM

 enkel 

Smaak te kiezen uit:

• klassiekers

• boterroom

• zoete nagerechten

• bavarois

HET IS MOGELIJK OM UW PIÈCE MONTÉE TE PERSONALISEREN

Speciale decoratie + toeslag van 0,50 € per stuk 

Borg: 100 e

Opgelet! Als u kiest voor decoratie in marsepein, is het aanbevolen voor de vulling 
roomboter te kiezen.

Pièce montée





Personalisering
• Plaatje gelukkige verjaardag

• Beeldje doop

• Beeldje geboorte                                 .................................................................................................... 8 e

• Beeldje communie 

• Beeldje bruidspaar  .......................................................................................................................................... 10 e

• Bedrukt schijfje (vanaf 6 pers.)  .................................................................................................... 6 e 
(zie beschikbare schijfjes bij uw verkoopster) 
Opgelet: als er een opschrift toegevoegd moet worden,  
kan dit vanaf 10 pers.

• Fotobedrukking (vanaf 10 pers.)  .............................................................................................. 15 e
(Te bezorgen aan uw verkoopster of via e-mail te versturen 
naar production@pointchaud.be, minimum 48 uur op voorhand 
en uiterlijk op vrijdag vóór 12 uur). 
Opschrift op foto mogelijk.

• Opschrift 

• 4 pers. (max. 5 tekens) 

• 6 pers. (max. 8 tekens)

• 8 tot 12 pers. (gelukkige verjaardag of voornaam + leeftijd of 
iets anders)

• VANAF 12 pers. (alle opschriften mogelijk) 

• Meisje
• Jongen





Gelieve voor elke bestelling  
van taarten de bestelbon  

in te vullen die u vindt  
op de taartentoog.  

 
Onze beste banketbakkers gaan aan de slag  

om uw taart op maat te bereiden  
en u een overheerlijk en kwaliteitsvol 

product te leveren!

Bestelling




