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Prijslijst  
 

 

 

Taart bestellen?  

Gelieve minimaal 3 weken van tevoren,  

maar hoe eerder hoe liever,  

de agenda loopt soms snel vol! 

 

Taarten 1 laag rond basisprijs* 

10 personen €30,- 

12 personen €36,- 

15 personen €45,- 

20 personen €60,- 

Taarten 2 laags rond basisprijs* 

25 personen €78,- 

32 personen €99,- 

35 personen €108,- 

 

Bruidstaarten op aanvraag 

 

Boltaarten* 

Meptaart** €17,50 

8 personen €24,- 

10 personen €30,- 

22 personen €66,- 
** meptaartje alleen in combinatie met een andere taart. 

 

Overige taarten* 

Hartvormig 16 personen €48,- 

Giant cup 
cake 

Opgespoten in kleur naar wens 
Opgespoten in kleur naar wens, onderkant bekleed. 
Opgespoten in kleur naar wens, onderkant bekleed, met 
naam en leeftijd erop 

€30,- 
€33,- 
 
€35,- 

Meptaartje Alleen in combinatie met een andere taart €17,50 

 

Cijfer- & Letter taarten 

Deze taarten variëren qua grootte en dus ook qua prijs. 

De taarten zijn tussen de 8 en 12 personen. 

Taart wordt in het midden een keer gevuld met een luchtige crème en bovenop wordt 

de taart afgewerkt met dezelfde crème.  

Decoratie kan van alles zijn 
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Extra decoraties 

Eetbare prints op taart €5,25 

Geboetseerde figuren €6,50 (vanaf) 

Unicorn hoorn + oortjes €4,- 

Baby €4,25 

Kroontje €4,- 

Snoep/chocola Prijs in overleg 

Vers fruit Prijs in overleg 

Roosjes €2,25 (vanaf) 

Lussen strik €8,- 

Confetti ballon €5,- 

Regenboogvulling €5,75 

Mini cup cakes 

vanaf 12 stuks of een meervoud 

hiervan 

Met een luchtige vanille 
crème toef 

€1,45 

Gekleurde toef €1,65 

Smaak toef in overleg €1,85 
(vanaf) 

Gekleurde toef en 
smaak naar wens 

€2,10 
(vanaf) 

Met decoratie en/of 
sprinkles 

€2,20 
(vanaf) 

Met afbeelding naar 
keuze 

€1,95 
(vanaf) 

Cup cakes 

vanaf 6 stuks of een meervoud hiervan 

 

Met een luchtige vanille 
crème toef 

€1,95 

Gekleurde toef €2,15 

Smaak toef in overleg €2,30 
(vanaf) 

Gekleurde toef en 
smaak naar wens 

€2,55 
(vanaf) 

Met decoratie en/of 
sprinkles 

€2,70 
(vanaf) 

Met afbeelding naar 
keuze 

€2,45 
(vanaf) 

Meringues  

Deze zijn te bestellen vanaf 25 stuks €5,25 

50 stuks vanaf €9,75 

 

Eetbare print 

Deze zijn per A4 te bestellen voor €5,50 

Een foto, afbeelding, logo enz. naar wens. 
Bestanden graag print klaar aanleveren op info@gekoptaarten.nl, bij voorkeur in een Word 

document. Houd rekening met smalle printmarges aan alle zijdes, bovenaan en aan de 

zijkanten 0,5 cm, onderaan de pagina 1 cm. 

 

Bestellen voor uw bedrijf? Vraag ons naar de mogelijkheden! 

 
* basistaarten worden gemaakt van een vanille biscuit gevuld met een luchtige vanille crème 

met een aardbeienlaagje. 

Andere smaken en/of een gekleurde vulling/biscuit zit een meerprijs aan in overleg. 

Bijna alles is in overleg mogelijk. 

Op meerwerk wordt een extra toelage gerekend in overleg. 
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Workshops 

Wil jij een workshop volgen? Dat kan! 

Ik kom bij jou thuis voor minimaal 4 cursisten.  

Ik neem al mijn spullen mee zodat je niets te kort komt. 

Wat gaan we doen? Een taart vullen voor 10 á 12 personen, afsmeren, 

bekleden en decoreren. 

Ik neem de vanille biscuit kant en klaar mee, bakken hoeft dus niet meer. 

Jullie snijden de biscuit zelf in 3 lagen, hierna vullen jullie 1 laag met een 

laagje jam en 2 lagen met boter crème en een lekkere luchtige vanille vulling. 

Hierna gaan we de taarten afsmeren en mogen de taarten even koelen in de 

koeling zodat de boter crème kan opstijven. Ondertussen gaan we bezig met 

het klaar maken van de decoratie. Als we dit klaar hebben gaan we de taart 

bekleden en decoreren.  

Decoreren gaat naar eigen wens waarbij gebruikt gemaakt kan worden van 

fondant wat ik mee neem. Er zullen een aantal kleuren al aanwezig zijn maar 

er zullen ook nog kleuren ontbreken. Hiervoor neem ik mijn kleurstoffen mee 

zodat kleuren naar wens gemaakt kunnen worden.  

Daarnaast neem ik mijn molds, uitstekers, pluggers en verschillende tools mee 

en zal overal uitleg bijgeven als we stapsgewijs de taart gaan maken. 

Je gaat uiteraard naar huis met jouw eigen gedecoreerde taart. Deze krijg je 

mee in een taartdoos. 

De kosten van de ongeveer 3 uur durende workshop bedragen €45,- per 

persoon. 

 

 

Kinderfeestjes 

Is jouw zoon of dochter bijna jarig en houd hij of zij van taart?? 

Dan ben je bij Gek op Taarten op het juiste adres! 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een kinderfeestje aan voor €17,50 per kind en vanaf 4 kinderen bij 

u thuis. 

Wat gaan we doen?  

We gaan een boltaart versieren / decoreren naar eigen wens van de kinderen. 

Wat neem ik mee? 

Ik neem de gevulde en afgesmeerde boltaartjes mee en alle benodigdheden 

om een taart naar wens te decoreren, zoals verschillende molds, uitstekers, 

pluggers, tools, gekleurd fondant en zo nodig kunnen we ook nog fondant 

kleuren naar wens als de kleur er niet meer bij zit. 

Het feestje duurt ongeveer 2 uurtjes en indien nodig gaan we iets langer door. 

Advies leeftijd is vanaf 8 jaar. Let op, er kan met mesjes worden gewerkt om 

fondant te kunnen uitsnijden. 

 


