
 

                                                                                                                                                                      

 

Prijslijst Corners Cake 

 

Cakesmash**  

Klein meptaartje (13 cm), ongevuld met botercrème toeven   19.95 

Wanneer bovenstaand meptaartje wordt besteld i.c.m. bestelling boven de € 35,-  14.95 

Grote Cupcake Smash        29.95 

Thema cupcakes 

Normale Cupcakes met toef (Minimale afname 6 stuks)   1,95  
Normale Cupcakes met toef incl. versiering     2,50  

Normale Cupcakes met alleen fondant versiering    2.25 

Normale Cupcakes met toef incl. versiering en vulling vanaf    2,75 

 

Taarten Rond**      

XS (15,5 cm, 8-10 pers)        34,95 
S  (18 cm, 10-12 pers)        41,95 

M  ( 20 cm, 12-14 pers)        49,95 



 

                                                                                                                                                                      

Stapeltaart rond**     

2 Lagen 
L (13+18 cm, 14-18 pers)       62,95 
XL (15+20 cm, 20-24 pers)       79,95 

3 Lagen 

XXL (10+15+20 cm, 24-30 pers)      99,95 

XXXL (13+18+23 cm, 36-40 pers)      124,95 

Andere mogelijkheden 
Cijfer/lettertaart, per letter of cijfer incl versiering    27,95 

Pizzacake, 10 pizzastukken en 1 cupcake     34,95 

Vierkante taarten op aanvraag 

Thema tafels en Sweet Tables 
Prijs op aanvraag. Prijzen verschillen vanwege verschillende thema´s. 

Extra’s 
Thema Donuts (vanaf min. 4 stuks te bestellen)     v.a. 2.25 p.s 

Cake ijsjes (vanaf min. 4 stuks te bestellen)      v.a.  2,75 p.s. 
Cakepops (vanaf min. 6 te bestellen)       v.a. 1,95 p.s 

Andere sweets welke verkocht worden in de shop op aanvraag. 

Ouwel print A4 los of extra            9,95 

Geboetseerd figuur (1e gratis)             op aanvraag 

Snoepgoed                op aanvraag 

Echte bloemen               op aanvraag 
 

* Al onze prijzen zijn incl. btw. Prijzen onder voorbehoud. 

** Aan het aantal personen kunnen geen rechten ontleend worden, dit is afhankelijk 

van hoe er gesneden wordt. Dit is een richtlijn. 
** Onze taarten worden extra hoog gemaakt, hierdoor kunnen kleinere stukken 

gesneden worden waardoor je meer stukken snijdt 

** De genoemde prijzen zijn vanaf prijzen, incl 1 geboetseerd figuur (indien mogelijk) 

of max 4 geprinte figuren. Incl versiering en wat snoepgoed. Voor de over de top 

taarten komt er wat over de prijs heen afhankelijk van de wensen. 

Bovengenoemde prijzen gelden niet voor bruidstaarten. Bruidstaarten zijn op 

aanvraag.  

 



 

                                                                                                                                                                      

 

 

Kinderfeestjes (min 2 weken vooraf reserveren) 

Alle kinderfeestjes worden bij ons in een aparte ruimte gegeven. De 

ruimte is feestelijk versierd en de kinderfeestje kunnen ook in een thema 

gegeven worden (m.b.t. het versieren, denk aan Unicorn, space, 

mermaid, ninja enz) 
 
Kinderfeestje Boltaartje versieren (duur 2,5 uur) 

17.50,- p.p (geschikt vanaf 8 jaar, min 7 kinderen incl jarige) 
* Jarige Jet of Jarige Jop zijn altijd gratis(met de max van 1 jarige) 
* Taart vullen met boter crème 

* Taart bekleden met fondant  

* Taart versieren hoe jij het maar wilt 

* Kinderen krijgen een lekkere cupcake en onbeperkt ranja  

Als je klaar bent krijg je de taart mee naar huis in een mooie doos. 

 

 



 

                                                                                                                                                                      

 

Kinderfeestje Boltaartje versieren met kinder high tea  
(duur 3/3,5 uur) 
26.95  p.p (geschikt vanaf 8 jaar, min 7 kinderen incl jarige) 
* Jarige Jet of Jarige Jop zijn altijd gratis (met de max van 1 jarige) 
* Taart vullen met boter crème 

* Taart bekleden met fondant  

* Taart versieren hoe jij het maar wilt 

* Kinderen krijgen een zoete high tea geserveerd, met allemaal zoete dingen en 

onbeperkt ranja en ze mogen 1 chocolade melk zelf versieren.  

Als je klaar bent krijg je de taart mee naar huis in een mooie doos. 

Kinderfeestje Cupcake versieren 

Geschikt vanaf 6 jaar 

10,- p.p **(6 cupcakes p.p., min 7 kinderen incl jarige) 

* Jarige Jet of Jarige Jop zijn altijd gratis (met de max van 1jarige) 

* Uitleg hoe je een cupcake kan versieren 

* Cupcakes worden versierd met fondant  

* Je krijgt een lekkere cupcake tijdens het versieren en onbeperkt ranja. 

Duur: 1 tot 1,5 uur. 

Als je klaar bent krijg je de cupcakes mee naar huis in een mooie doos. 

Kinderfeestje Cupcake versieren met kinder high tea 

 Geschikt vanaf 6 jaar 

19,95 p.p (6 cupcakes p.p. min 7 kinderen incl jarige) 

* Jarige Jet en Jarige Jop zijn altijd gratis (met de max van 1jarige) 

* Uitleg hoe je een cupcake kan versieren 

* Cupcakes worden versierd met fondant  
* Kinderen krijgen een zoete high tea geserveerd, met allemaal zoete dingen en 

onbeperkt ranja en ze mogen 1 chocolademelk zelf versieren. 

Duur: 2 tot 2.5 uur 

Als je klaar bent krijg je de cupcakes mee naar huis in een mooie doos. 

 



 

                                                                                                                                                                      

 

Workshop taarten maken 

Workshop Basis Taart 

45,- p.p 

In deze workshop ga je een: 

* 10 pers. Taart snijden op een speciale manier 

* 10 pers. Taart vullen met boter crème 
* 10 pers. Taart bekleden met fondant  

* 10 pers. Taart versieren hoe jij het maar wilt 

 

Als je klaar bent krijg je de taart mee naar huis in een mooie doos. 

Workshop Candydrip cake 
€ 55,- p.p 
In deze workshop ga je een: 

* 10 pers. Taart snijden op een speciale manier 

* 10 pers. Taart vullen met boter crème 

* 10 pers. Taart afsmeren met vanille creme 

* 10 pers. Taart drippen 

* 10 pers. Taart versieren hoe jij het maar wilt 

 

Als je klaar bent krijg je de taart mee naar huis in een mooie doos. 



 

                                                                                                                                                                      

 

Workshop Unicorn cake 
50,- p.p 

In deze workshop ga je een: 

 
* 10 pers. Taart snijden op een speciale manier 

* 10 pers. Taart vullen met botercrème 

* 10 pers. Taart afsmeren met vanille creme 

* 10 pers. Taart bekleden met fondant 

* Hoorn + oren boetseren 
* Botercrème toefen kleuren 

* Haren opspuiten van de Unicorn met de gekleurde vanille creme  

* Afwerken van de taart (oren plaatsen, hoorn plaatsen en oogjes maken) 

 

Als je klaar bent krijg je de taart mee naar huis in een mooie doos. 

 

*Onze workshops zijn te boeken met groepen van min. 4 en max 8 personen. Er 
komt regelmatig een avond online waar je je als 1 of 2 personen op in kunt schrijven, 

dit komt dan via social media (Fb en Instagram) online te staan.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      

 

Menu kaart 

Heet 

Koffie           2,60 

Espresso          2,70 

Cappucino          3,00 
Latte macchiato         4.25 

Warme chocomelk         3.50 

(extra) Slagroom         0,50 

Thee           2,50 

Koud 

Cola           2,75 

Sinas           2,75 

Fristi           2,95 

Chocomelk          2,95 
Ice tea           2,95 

Ranja (roze en groen)        2,50 

Appelsap          2,95 

 

 

Freak Chocolademelk 
Een grote chocolademelk over de top versierd met allerlei lekkere dingen    



 

                                                                                                                                                                      

Melk           7,95 

Wit           7,95 

Freak Shake 
Een grote milkshake over de top versierd met allerlei lekkere dingen  
Aardbei          8,95 

Chocolade          8,95 

Banaan          8,95 

De zoetigheden van Zwolle 
 

Dagverse gebak, voor keuze zie balie.       4,50 

Donuts dagvers        v.a. 3,- 

Dagverse cupcakes          

Special          3,- 

Extra special          3,50 
Extra super special         3,95 

Blondie         v.a. 3,50 

Brownie         v.a. 3,50 

Zoet ontbijt of lunch of gewoon omdat het lekker is… 

Sweet Scones 
2 of 3 scones met jam, vers fruit, clotted cream en witte chocosaus 

2 stuks           7,95 

3 stuks           8,95 

Pink French Toast         8,95 
Wentelteefjes gevuld met aardbeienjam en chocola, geserveerd met aardbeien, poedersuiker en chocoladesaus  

Smores Tosti          8,95 

Tosti gevuld met marshmallows en chocola geserveerd met koekjes dip   

Cinnabom pecan caramel         

2 kaneelbroodjes overladen met vanillesaus, karamel saus en pecannoten.    9.95 

Sweet American Pancakes        9.95 

Een torentje met heerlijke american pancakes met rood fruit of banaan, chocoladesaus en poedersuiker. 

Ook om samen te delen        14.95 

Eat your hart out Waffel        10,95 

Een warme verse wafel met frambozen, chocola, slagroom en een donut  

Overload of Sweetness        14,95 
Borrelplankje gevuld met allemaal lekkere zoete dingen      
  



 

                                                                                                                                                                      

Arrangementen 

Mini High tea         11,95 p.p. 
1 kaneelbroodje, 1 cupcake, 1 french toast en een stukje taart. Allemaal geserveerd in kleinere porties. En uiteraard 

een heerlijke grote kop thee.  

Minimaal 1 dag van tevoren reserveren.  

Luxe High tea        21,95 p.p. 
Kaneelbroodje, 2 cupcakes, 2 kleine stukjes taart, scones met jam en clotted cream, brownies, macarons, 

wentelteefje en onbeperkt thee.  

Alleen op reservering. 

Mama en kind High tea       16,95 p.p. 
Dezelfde inhoud als de luxe versie alleen dan kleinere porties.    
Alleen op reservering. 

Chocolade fontein         19,95 p.p. 
Een eigen chocoladefontein op jullie tafeltje en daarnaast allemaal heerlijke dingen. 

Denkende aan: Marshmallows, wafels, soesjes, cupcake, donut, fruit,  

Alleen op reservering.  

 

 


