
Menu
“You can’t be sad when holding a cupcake”



Double Vanilla
Vanille cupcake met vanille topping

Double Chocolate
Chocolade cupcake met chocolade topping

Vanilla Choco
Vanille cupcake met chocolade topping

Choco Vanilla
Chocolade cupcake met vanille topping

Simple Lemon
Citroen cupcake met frisse citroen topping

Red Velvet
Red velvet cupcake met cream cheese topping

Crunchy Nuts
Vanille of chocolade cupcake met stukjes 

chocolade en nootjes en een vanille of 
chocolade topping

Oreo Love
Vanille of chocolade cupcake met stukjes oreo 

en een chocolade topping

Apple Caramel
Appel-kaneel cupcake met karamel topping

Carrot Cupcake
wortelcupcake met cream cheese topping

Red Fruit
Vanille cupcake met stukjes rood fruit en een 

fruit topping

Chocolate Fresh
Pure chocolade cupcake met frisse citroen 

topping

Raspberry Coconut
Vanille cupcake met frambozen en een cream 

cheese topping, gedipt in kokos

 Normale cupcake  € 2.50 *

Double Vanilla
Vanille cupcake met vanille topping

Double Chocolate
Chocolade cupcake met chocolade topping

Vanilla Choco
Vanille cupcake met chocolade topping

Choco Vanilla
Chocolade cupcake met vanille topping

Simple LemonSimple Lemon
Citroen cupcake met frisse citroen topping

Red Velvet
Red velvet cupcake met cream cheese topping

Crunchy NutsCrunchy Nuts
Vanille of chocolade cupcake met stukjes 

chocolade en nootjes en een vanille of 
chocolade topping

Oreo Love
Vanille of chocolade cupcake met stukjes oreo 

en een chocolade topping

Apple CaramelApple Caramel
Appel-kaneel cupcake met karamel topping

Carrot CupcakeCarrot Cupcake
wortelcupcake met cream cheese topping

Red Fruit
Vanille cupcake met stukjes rood fruit en een 

fruit topping

Chocolate Fresh
Pure chocolade cupcake met frisse citroen 

topping

Raspberry CoconutRaspberry Coconut
Vanille cupcake met frambozen en een cream 

cheese topping, gedipt in kokos

Boston Cream
Vanille of chocolade cupcake met banketbak-

kersroom topping, gedipt in chocolade

Peanutbutter Jelly
vanille of chocolade cupcake met aardbeien 

vulling en pindakaas topping

S’more
Chocolade cupcake met een bodem van 

biscuit, een chocolade vulling en een topping 
van gebrand eiwitschuim

Caramel Love
Vanille of chocolade cupcake met karamel 

vulling en romige karamel topping

Lemon meringue
Vanille cupcake met lemon curd vulling en een 

topping van gebrand eiwitschuim

Triple Vanilla
Vanille cupcake met banketbakkersroom 

vulling en vanille topping

Lemon Berry
Citroen cupcake met bramen, citroen topping 

en bramensaus

White Chocolate Berry
Witte chocolade cupcake met frambozen 

vulling en witte chocolade topping

Exotic Mess
Vanille cupcake met ananas, mango topping 
en passievruchtensaus met stukjes meringue

Prijs is p.st.

Mini cupcake  €1,35 **

*   De minimale afname is 12 cupcakes en kunnen per set van 6 besteld worden.
** De minimale afname is 24 mini cupcakes en kunnen per set van 12 besteld worden.

  Op zoek naar een andere smaak? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!



Decoraties
Logo of foto                                                                       

Figuren                                                                    

Rond, vierkant of rechthoekig in 3 of 4 cm.

Afbeelding geprint op fondant.                                              vanaf €0.35 

Fondant uitsteker, in diverse vormen en kleuren mogelijk of
gespoten suikerfi guren in verschillende vormen.

(vraag naar de mogelijkheden)                                                                  vanaf  €0.10                                                        

       Strooisels
Nougatine
Spikkels
Hagel
Kokosrasp

Strooi fi guurtjes 
(hartjes, sterretjes, confetti, sneeuwvlokjes, etc.)
Mini marshmallows

Karamel blokjes
Chocolade krullen
Meringue stukjes

       Sausjes
Karamel
Chocolade (wit, melk of puur)
Fruit 

                     €0.15  

                     €0.20  

                     €0.25  

                     €0.10 

                Www.immies.nu       Facebook: Immiescupcakes      Instagram: immies_cupcakes

Decoraties

                                                                                                                        

Prijzen
P.st.


