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Mooi van buiten, 
heerlijk van binnen

De mooiste dag van je leven is natuurlijk niet compleet zonder 

een prachtige bruidstaart van Strik Patisserie. Wij bieden u een 

ruim assortiment bruidstaarten om uit te kiezen, maar u heeft 

uiteraard ook de mogelijkheid om met een eigen ontwerp te 

komen. Terwijl ons getalenteerde team van patissiers zich focust 

op het verfijnen van de buitenkant van uw taart, zorgt ons 

team van banketbakkers dat ook de binnenkant van de taart 

ambachtelijk lekker is.
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Bruidstaarten
Bij Strik zijn er heel veel mogelijkheden 
wat betreft bruidstaarten. Samen 
met u stellen we de bruidstaart 
graag samen van begin tot eind, 
oftewel van vulling tot decoratie. In 
deze brochure lichten we kort toe 
wat er bij Strik mogelijk is en waar 
u allemaal aan moet denken als u 
uw bruidstaart gaat samenstellen. 
We nemen u kort door de  volgende 

stappen: vulling, kleur & afwerking, 
lagen, betaling & bezorging. 
Vervolgens presenteren we nog 
een aantal voorbeelden van 
bruidstaarten waar u inspiratie uit 
kunt halen. Tot slot lichten wij een 
aantal andere opties toe in geval 
een bruidstaart niet uw voorkeur 
krijgt. 

Vulling smaken

Strik biedt een groot aantal ambachtelijke 
smaken om uw bruidstaart mee te vullen. Kiest u 
voor een meer-laagse taart, dan kunt u voor een 
kleine meerprijs indien gewenst voor elke laag 
een andere vulling kiezen.  

KERSEN - BITTERKOEKJES

AARDBEIEN - ROOM

CHIPOLATA

SLAGROOM

CHAMPAGNE - PEER

CHAMPAGNE - AARDBEI

CHOCOLADE

WITTE CHOCOLADE - FRAMBOOS

DE MOGELIJKHEDEN

Bruidsproefje
bestellen?

Even proeven mag altijd!

Voor €9,95 kunt u een 
4-persoons taartje met 

uw gewenste vulling 
uitproberen. Let op: deze 

wordt niet afgewerkt 
zoals de uiteindelijke 

bruidstaart. 



Kleuren en afwerking

U kunt kiezen voor 3 soorten 
afwerking:

1. Bekleding met marsepein
2. Bekleding met icing
3. Naked afwerking
 
Bekleding met marsepein of icing 
kan in elke gewenste kleur gekozen 
worden. Wilt u een witte bruidstaart, 
kies dan voor icing, want een witte 
marsepein bekleding zal altijd 
creme-kleurig worden.

Wat betreft decoratie kunt u kiezen 
voor diverse mogelijkheden. Één 
van de meest gekozen opties zijn 
bloemen. Wij kunnen (eetbare) 
marsepeinen roosjes maken, maar 
u kunt ook gebruikmaken van 
echte bloemen. Deze kunnen door 
u samengesteld worden bij een 
bloemist naar wens, waarna u ze op 
laat sturen naar ons, maar u kunt ze 
vanzelfspreken ook door ons laten 
samenstellen. Tot slot kunt u ook 
roosjes of toefjes van crème laten 
opspuiten in elke gewenste kleur. 

  

Lagen

Bruidstaarten kunnen  in verschillende lagen 
gemaakt worden. 1-laags kan vanaf 6-8 personen 
in elke gewenste grootte. 2-laags kan vanaf 20 
personen, 3-laags vanaf 30 personen, en zo voort. 
Wij kunnen maximaal 3 lagen op elkaar stapelen. 
Bij meerdere lagen wordt de taart geleverd op 
een metalen plateau die u van ons te leen krijgt 
(borg = €100). Let op: bij extra hoge taarten gelden 
andere maten.



Als u een bruidstaart wilt bestellen, 
houd er dan rekening mee dat deze 
minimaal 2 weken voorafgaand aan 
de bruiloft besteld moet worden. 
Bovendien is het van belang dat 
de betaling uiterlijk 7 dagen voor 
de afleverdatum afgerond is. Gratis 
annuleren van de taart kan dan 
dus ook tot uiterlijk 7 dagen voor 
de afleverdatum. Bij annulering 
tussen 7 en 3 dagen tot levering 
geldt een restitutie van 50%. Let op: 
bij annulering binnen 3 dagen tot 
levering geldt géén restitutie.    

Wij bezorgen van maandag tot 
en met zaterdag in Nijmegen en 
omstreken op locatie tussen 09:00 en 
13:00. Wilt u uw bruidstaart op een 
ander tijdstip, een andere locatie 
of op zondag geleverd hebben, 
neem dan even contact op voor 
de mogelijkheden. Bezorging is 
altijd gratis bij bruidstaarten vanaf 
€150,-. Iemand van ons Strik team 
zal op locatie vanzelfsprekend 
het plaatsen van de bruidstaart 
begeleiden indien nodig. 

Bezorging & betaling



Bruidstaarten
VOORBEELDEN

Kijk op onze website of
tablet voor meer voorbeelden



Overige opties
ANDERS DAN BRUIDSTAARTEN

(BRUIDS) PETIT  FOURS

LUXE GESORTEERD GEBAK

DIVERSE LUXE DESSERT TAARTJES

(BRUIDS) CUPCAKES



Strik Patisserie

024 360 85 73

info@strik-patisserie.nl

www.strik-patisserie.nl

Contactgegevens
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