Little Cupcake Shop - menu 2018
CUPCAKES
Onze cupcakes worden dagelijks vers
gebakken met de beste ingrediënten. Alles
is Home-made en er worden geen
smaakversterkers en/of gelatine
toegevoegd. Door samen te werken met
lokale ondernemers wordt er veel liefde
gegeven aan deze zoete zondes +.
Cupcakes zijn leuk voor verjaardagen,
babyshowers, geboortes,
vrijgezellenfeestjes, vergaderingen of
gewoon voor jezelf !
Wekelijks zijn er verschillende maxi
cupcakes verkrijgbaar in de winkel. Bij het
bestellen van cupcakes buiten de
aanwezige smaken in de winkel, adviseren
wij u om minimaal 2 dagen van te voren te
bestellen.. De volgende smaken zitten in
ons assortiment:

Vanille-aardbei/ framboos/ bosbes/ braam
citroen/ citroen-framboos/ chocoladebosvruchten/ appel-kaneel/ wortel/
banaan-ananas/ passiefruit/ chocolade/
Chocolade-brownie/ snickers/ twix/
gezouten karamel-pinda/ m en m/
Chocolade-kokos/ chocolade-cookie/
Nutella/ bastogne/ oreo/ red velvet/
Vanille-sprinkel/ chocolade-karamel/
Fudge/ chocolade-munt/ chocolade-kers
chocolade-sinaasappel/ maltesers/ banaan/
pindakaas-jam/ chocolade-tiramisu/
aarbei-oreo/ pindakaas-oreo
Prijs per cupcake maxi
Doos van 6 maxi cupcakes bij afhaal
Prijs per cupcake mini
Doos van 8 mini cupcakes bij afhaal
*Doosje

€ 2*
€ 10*
€ 1*
€ 7*
€0,50

SPECIAL
CUPCAKE
Cupcake van de maand
(zie onze website voor de huidige cupcake)

Chocolate-Cheesecake
Prijs per special cupcake
Doos van 6 special maxi cupcakes
(niet mogelijk in mini)

TAART
Net als onze cupcakes, worden ook onze
taarten vers gebakken met de lekkerste
ingrediënten. Afhankelijk van het seizoen,
hebben wij verschillende taarten in de
winkel staan die je per punt kunt kopen.
Ben je op zoek naar een op maat gemaakte
taart, vraag dan in de winkel naar onze
mogelijkheden.
Prijs per taartpunt
€ 3,5
Hele taart vanaf (prijs per persoon) € 2

COOKIES
Chocochip/ rozijnen-havermout/ pindakaas
Cranberry-WitteChoco/ M en m/ nutella
Prijs per koek
2 koeken voor

€2
€3

BROWNIE
Brownie/ Blondie/ brownie gezouten
caramel-pinda/ Brownie-Cheesecake/ OreoBrownie/ brownie-bounty
Prijs per brownie vanaf

Facebook.com/little.cupcake.shop.nijmegen
www.littlecupcakeshop.nl

€ 2,50*
€13,75*

€2

info@littlecupcakeshop.nl
plein 1944, 119a Nijmegen

