Alles op deze pagina kan gepersonaliseerd worden met je eigen logo of foto.

IJSTAARTEN
Gelieve ons op de hoogte te brengen indien u langer dan een half uur onderweg bent met de
ijstaart. Dan zorgen we voor de juiste verpakking.

IJstaart chocolade brownie 5-6p

€ 20.00

IJstaart witte chocolade & speculaas 5-6p
Ook verkrijgbaar als ijslam

Bestel hier uw
taarten en
cupcakes
Hoe? Vul de aantallen in en
druk op enter.
Wanneer bestellen? Gelieve dit
2 dagen op voorhand te doen.
Wanneer afhalen? Tijdens onze
openingsuren. Op andere
locaties enkel op zaterdag.
Tip: in de Koningin
Elisabethlaan kun je een
kwartier gratis parkeren.
Leveren? In het centrum van
Gent door Bubble Taxi aan €7.
Buiten Gent: afhankelijk van het
aantal km.
Waar afhalen?

€ 25.00

Julie's House
Kraanlei 13
9000 Gent

IJstaart oreo cheese 5-6p

Julie's House
Koningin Elisabethlaan 26
9000 Gent

Puur M
Maenhoutstraat 82

€ 22.00

9830 Sint-Martens-Latem (afhaling
vanaf 12u.)

Mimi's
Boterstraat 45

IJstaart açai 5-6p

8900 Ieper

Açai is een bes vol antioxidanten.

Arketto
Stationsstraat 42
9100 Sint-Niklaas

Boekenhuis Theoria
Casinoplein 10

€ 30.00

8500 Kortrijk

Li O Lait!
Dweerstraat 30
8000 Brugge

TAARTEN
U kan taarten bestellen voor 4-6 personen of 8-10 personen. Stukken taart kan u afhalen in de
winkel. Alle taarten worden gemaakt in een ruimte waar gluten en lactose aanwezig zijn.

Vegan cheesecake van de maand: kiwi
Vanaf elke eerste dinsdag van de maand brengen we een nieuwe smaak!

Mokkabar
Wallenstraat 21
8800 Roeselare

Fikabar
Sint-Elooisplein 38
8793 Waregem

Anna specialty bar
Leopold Vanderkelenstraat 27 3000
Leuven

Ann De Waele
posthoornstraat 2

vanaf 1 mei: bounty
vanaf 5 juni: kriek en pistache met chocolade
vanaf 3 juli: framboos en citroen
vanaf 4 september: nutella

9220 Hamme (afhaling vanaf 10u.)

Hof ter Rode Poorte
Ropoortstraatje 1
9770 Kruishoutem

€ 23.00
€ 34.00

Vegan snicker cheesecake

€ 23.00
€ 34.00

Taart van de maand: Krokante crème brûlée met
rabarber
Vanaf elke eerste dinsdag van de maand brengen we een nieuwe smaak!
vanaf 1 mei: tiramisu met speculaas en rood fruit
vanaf 5 juni: frangipane met pistache en krieken
vanaf 3 juli: kaastaart met kokos en passievrucht
vanaf 4 september: banaan slagroomtaart
€ 15.50
€ 21.50

Julie's Moelleux

€ 13.50
€ 18.50

Moelleux met seizoensfruit: sinaas

€ 15.00
€ 20.00

Chocoladetaart

€ 15.50
€ 21.00

Julie's summer pie
Met fruit van de dag

€ 16.00
€ 22.00

Hoe betalen? Bij afhaling in
winkel met Visa of Bancontact,
bij levering of bij afhaalpunt via
overschrijving.

Pavlova
Met fruit van de dag

€ 15.50
€ 21.50

Crumble met rabarber

€ 13.50
€ 18.50

Suikertaart met appeltjes
Gemaakt met witte suiker
Lekker warm of koud

€ 13.50
€ 18.50

Witte chocolade speculaas

€ 15.50
€ 21.50

Kaastaart rood fruit & speculaas

€ 14.50
€ 20.50

Gebakken kaastaart
Vernieuwd recept: zonder fruit

€ 14.00
€ 19.00

Citroenkrokant

€ 14.00
€ 18.50

Tekst op uw taart
U kan kiezen tussen bruine of roze logo's & kleine (0,30cent/ logo) of grootte (0,60
cent/logo) logo's.
Gedrukt met eetbare inkt op eetbaar papier
Gelieve de gewenste tekst, kleur & grootte van de logo's te noteren in het veld
'opmerkingen' onderaan het winkelmandje.

Afbeelding op uw taart
U kan uw taart personaliseren met een ontwerp naar keuze.
Gedrukt met eetbare inkt op eetbaar papier

Prijs: €10 (enkel voor de afbeelding, zonder taart)
Indien u meer dan één taart bestelt, gelieve in het veld 'opmerkingen'
onderaan in het winkelmandje aan te geven op welke taart de afbeelding
geplaatst mag worden.

SELECTEER UW AFBEELDING

Bestandsformaten: JPEG, PNG. Maximum 2MB.

Versiering op de taart
We hebben allerlei soorten versiering in de winkel Bekijk een aantal
voorbeelden. Prijs: €15/stuk (enkel voor de versiering) Gelieve de soort
versiering en het gewenste aantal te noteren in het veld 'opmerkingen'
onderaan in het winkelmandje.
€ 15.00

VIERKANT GEBAK
Per halve plateau (± 12 stuks) of volledige plateau te verkrijgen (± 24 stuks)

Red velvet brownie

€ 25.00
€ 50.00

Brownie cheesecake

€ 25.00
€ 50.00

Brownie karamel

€ 25.00
€ 50.00

Brownie smarties
€ 25.00
€ 50.00

Brownie met nootjes

€ 20.00
€ 38.00

Brownie suikervrij

€ 20.00
€ 38.00

Cacao brownie
Notenvrij
Let op: kan sporen bevatten van noten

€ 15.00
€ 25.00

Rocky road
Met melk chocolade

€ 25.00
€ 50.00

Rocky road witte chocolade

€ 25.00
€ 50.00

Kraanlei
Open van woensdag t.e.m. zondag tussen 9u en 18u
K. Elisabethlaan
Open van dinsdag t.e.m. zondag tussen 9u en 18u

Kraanlei 13, 9000 Gent
K. Elisabethlaan 26, 9000 Gent
09 / 233 33 90
info@julieshouse.be

Alles op deze pagina kan gepersonaliseerd worden met je eigen logo of foto.

CUPCAKES
Vegan vanille cupcake + vegan chocomousse

Bestel hier uw
taarten en
cupcakes
Hoe? Vul de aantallen in en
druk op enter.
Wanneer bestellen? Gelieve dit
2 dagen op voorhand te doen.

€ 1.20
€ 2.20
€ 3.25

Cupcake van de maand: Citroen
Vanaf elke eerste dinsdag van de maand brengen we een nieuwe smaak!
vanaf 1 mei: amandel kers
vanaf 5 juni: amandel braambes
vanaf 3 juli: munt framboos
vanaf 4 september: framboos chocolade

Wanneer afhalen? Tijdens onze
openingsuren. Op andere
locaties enkel op zaterdag.
Tip: in de Koningin
Elisabethlaan kun je een
kwartier gratis parkeren.
Leveren? In het centrum van
Gent door Bubble Taxi aan €7.
Buiten Gent: afhankelijk van het
aantal km.
Waar afhalen?
Julie's House

€ 1.20

Kraanlei 13

€ 2.20

9000 Gent

€ 3.25

Julie's House
Koningin Elisabethlaan 26
9000 Gent

Puur M

Vanille cake + vanille botercrème

Maenhoutstraat 82
9830 Sint-Martens-Latem (afhaling
vanaf 12u.)

Mimi's
Boterstraat 45

€ 1.10
€ 2.00
€ 2.75

8900 Ieper

Arketto
Stationsstraat 42
9100 Sint-Niklaas

Boekenhuis Theoria
Casinoplein 10

Snoep cupcake: vanille cake + chocoladepasta

8500 Kortrijk

Li O Lait!
Dweerstraat 30
8000 Brugge

Mokkabar
€ 1.20

Wallenstraat 21

€ 2.20

8800 Roeselare

€ 3.25

Fikabar
Sint-Elooisplein 38
8793 Waregem

Anna specialty bar

Chocolade cake + chocomousse

Leopold Vanderkelenstraat 27 3000
Leuven

Ann De Waele
posthoornstraat 2
9220 Hamme (afhaling vanaf 10u.)

€ 1.10

Hof ter Rode Poorte

€ 2.00

Ropoortstraatje 1

€ 2.75

9770 Kruishoutem

Chocolade cake + vanille botercrème

€ 1.10
€ 2.00
€ 2.75

Speculaas cake + speculaas botercrème

€ 1.10
€ 2.00
€ 2.75

Vanille cake + cuberdon topping

€ 1.20
€ 2.20
€ 3.25

Bosbes
Let op: gemaakt in een ruimte waar lactose aanwezig is

€ 1.20
€ 2.20
€ 3.25

Red velvet

€ 1.20
€ 2.20
€ 3.25

Appel + karamel
€ 1.20
€ 2.20
€ 3.25

Hoe betalen? Bij afhaling in
winkel met Visa of Bancontact,
bij levering of bij afhaalpunt via
overschrijving.

Banaan pindakaas
€ 1.20
€ 2.20
€ 3.25

Mini giftbox
16 mini cupcakes met tekst naar keuze
Smaken: chocolade, vanille, speculaas, red velvet
- Merry x-mas
- Happy birthday
- Bedankt
- Het is feest
- Sweets for my mom
- Real men eat cupcakes
Gelieve uw tekst naar keuze in te geven bij het veld 'opmerkingen' onderaan in het
winkelmandje.
€ 20.00

Thema versiering op uw cupcakes
Wij hebben allerlei soorten versiering in de winkel.
Voorbeelden kan je terug vinden bij "Julie's foto's".
Prijs: 1,50/stuk (zonder cupcake)
Gelieve de soort versiering en het gewenste aantal te noteren bij het veld
'opmerkingen' onderaan in het winkelmandje.
€ 1.50

Gepersonaliseerd logo op uw cupcakes (per 70 kleine
of 35 grote)
U kan uw cupcakes personaliseren met een ontwerp naar keuze.
Gedrukt met eetbare inkt op eetbaar papier
De logo's voor cupcakes zijn beschikbaar in 2 formaten:
2,5 cm voor mini cupcakes: €30/70 stuks
3,5 cm voor medium of normale cupcakes: €30/35 stuks
Let op: prijzen zijn enkel voor de logo's, zonder de cupcakes
Graag de bestelling voor logo's 5 dagen op voorhand te plaatsen.

SELECTEER UW AFBEELDING

Bestandsformaten: JPEG, PNG. Maximum 2MB.

CAKE
+- 14 Sneetjes

Chocolade cake

€ 12.00

Wortel cake

€ 14.00

Bananenbrood

€ 12.00

Walnotencake
+-18 sneetjes

€ 14.00

Hazelnoot cake
+- 18 sneetjes

€ 14.00

COOKIES
Zakje cookies
10 mini cookies
Mix van brownie, chocolate chip & speculaas

€ 5.00

Doos cookies
8 cookies
Mix van brownie, chocolate chip & speculaas

€ 10.00

Doos oreo's
8 oreo's
Mix van chocolate oreo & speculaas oreo

€ 10.00

JULIE'S ICE CREAM
Julie's White Speculottie Ice Cream
Romig vanille-ijs met stukjes van onze witte chocolade speculoostaart
Klein: 350 ml
Groot: 960 ml

€ 6.00
€ 16.50

Julie's Brown Brownie Ice Cream
Romig chocolade-ijs met stukjes heerlijke brownie
Klein: 350 ml
Groot: 960 ml

€ 6.00
€ 16.50

ONTBIJT & JULIE'S @ HOME
Homemade chocolade granola
Met veenbes, hazelnoot & chocolade
Heerlijk bij yoghurt
Lactose vrij

250g
1kg

€ 6.00
€ 24.00

Homemade kokos granola
Met kokos, amandelen & hazelnoten

250g
1kg

€ 6.00
€ 24.00

Homemade zaden granola
Met haver & pompoenpitten

250g
1kg

€ 7.00
€ 25.00

Kaneelbroodje

€ 1.10

Scone

€ 1.10

Clotted cream
€ 3.50

Kraanlei
Open van woensdag t.e.m. zondag tussen 9u en 18u
K. Elisabethlaan
Open van dinsdag t.e.m. zondag tussen 9u en 18u

Kraanlei 13, 9000 Gent
K. Elisabethlaan 26, 9000 Gent
09 / 233 33 90
info@julieshouse.be

