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Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie aankomende 
huwelijk! A Cup of Cake helpt graag bij het creëren van 
jullie perfecte wedding cupcakes, cakes of andere bijpas-
sende sweets.

Je kunt natuurlijk standaard cupcakes uit het menu op 
de website kiezen, maar het is ook mogelijk om cupcakes 
of cakes helemaal in de gewenste kleur, stijl en smaak te 
laten maken. Eventueel afgewerkt met een bijpassende 
versiering of een persoonlijke foto, plaatje of tekst!

Van cupje tot cakeje, topping en versieringen, wij kunnen 
alles volledig maken naar jullie wens!

Ook goed om te weten: Wij werken op basis van een unie-
ke, luchtige en frisse roomcreme en niet met botercreme 
als topping op de cakes. De roomcreme is veel luchtiger, 
frisser en smaakvoller dan botercreme. A Cup of Cake is 
gespecialiseerd in het maken van trouw cupcakes en  
cakes, wij werken met hoogwaardige producten, en elke 
cake wordt met even veel zorg en liefde bereid!

Geen idee?

Hebben jullie nog geen enkel idee van wat jullie willen? 
Dan kunnen jullie het beste eerst even kijken op onze web-
site voor informatie en een globale prijsindicatie: http://
www.acupofcake.nl/bruiloften-feesten-baby-cupcakes. Ook 
op onze Instagram vind je leuke voorbeeld foto’s en ideeën 
@acupofcakenl.

Mochten jullie een beeld hebben van wat jullie willen, dan 
kan je dit doorgeven per mail, telefoon of persoonlijk in de 
boetiek, dan stellen wij een vrijblijvende offerte voor jullie 
op. 

Bezorging door Nederland

De cupcakes kunnen door heel Nederland en Vlaanderen 
afgeleverd worden. Ophalen in de boetiek is natuurlijk ook 
mogelijk en geheel kosteloos. 

Gaat het om een grotere bestelling cupcakes of sweets? 
Dan is het ook mogelijk om de cupcakes of sweets op te 
laten bouwen door ons, op bijvoorbeeld een mooie etagère 
of cakestand. Daarnaast kunnen de cakes op de gewenste 
tijd en locatie bezorgd worden. Neem voor deze mogelijk-
heden contact op.

Mini of Medium formaat cupcakes

Je kunt uit twee formaten cupcakes kiezen; mini of  
medium formaat cupcakes. 

De mini-cupcakes zijn 3,5 cm doorsnede (vergelijkbaar 
met een petit four). Het medium formaat is 5,5 cm door-
snede, vergelijkbaar met de cupcakes uit het cupcake 
menu op de website. Het medium formaat is een volwaar-
dig gebakje, je kunt ervan uit gaan dat 1 medium cupcake 
p.p. voldoende is.

Small, Medium, Large Cake of een op 
elkaar gestapelde taart?

Uiteraard kan je optioneel voor een bijpassende (aansnij)
taart kiezen voor bij de cupcakes. We hebben drie  
verschillende formaten rond: small 10 cm, medium 20 cm, 
en large 25 cm. Je kunt deze los bestellen maar ook laten 
stapelen op elkaar! Voor een eventuele vier laags stapel-
taart kunnen we op de top ook nog een XS taartje maken 
van 8 cm doorsnede. De stapeltaarten bezorgen wij alleen 
in de omgeving van Breda met een straal van ongeveer 25 
km. Neem voor de opties contact met ons op. Een taartje 
los in combinatie met de cupcakes is wel mogelijk om door 
heel Nederland en Vlaanderen te bestellen.

Als bedankje of mooi verpakt 
per stuk?

De cupcakes kunnen bijvoorbeeld ook verpakt worden 
hoe jij dat wilt, dus per stuk of bijvoorbeeld per vier of zes 
stuks. Wij kunnen bij grotere bestellingen voor bijpas-
sende kleuren doosjes zorgen, met of zonder venstertje. 
Eventueel kan er op het doosje nog een mooi kaartje of 
een versiering worden verwerkt. Normaliter worden de 
cupcakes groot verpakt in stevige gebaksdozen, hiervoor 
rekenen wij uiteraard geen extra kosten.

Eerst proeven?

Het is mogelijk om de cupcakes vooraf te proeven, zodat 
jullie de perfecte smaak uit kunnen kiezen! Maak een 
afspraak via mail of telefonisch om in de boetiek te komen 
proeven. Een cupcake proeverij kost € 10,- per persoon. Je 
kunt dan kiezen uit 5 verschillende smaken cupcakes, die 
wij voorbereiden in het mini-formaat. Daarnaast krijg je 
hierbij ook een kop koffie of thee en water. Na het proeven 
is het ook mogelijk om jullie wensen verder door te nemen 
en eventueel de bestelling te plaatsen. Neem contact met 
ons op om te reserveren.

Etageres & Cakestands

Bij je bestelling kan je ook een cakestand of etagere huren, om het plaatje helemaal compleet te maken! Je kunt kiezen 
uit verschillende opties, we vragen hiervoor een lage huurprijs (van € 7,- tot € 17,50 per dag, afhankelijk van de stand) 
en borg. De borg krijgen jullie uiteraard weer terug wanneer de stand in goede orde wordt teruggebracht of gestuurd. Het 
retourneren dient door jullie zelf geregeld te worden. Hieronder de mogelijke opties:

6-laags etagere 
Geschikt voor ± 80 medium cup-
cakes. Eventueel om te bouwen 
naar een 5-laags etagere, geschikt 
voor ± 70 medium cupcakes. 

Twee exemplaren beschikbaar.

3-laags verspringende 
etagere
Geschikt voor ± 30 medium 
cupcakes per stand.

Twee exemplaren 
beschikbaar.

Ook kan je bij A Cup of Cake cakestands huren, hieronder een overzicht. Van sommige 
uitvoeringen hebben we er meerdere of verschillende formaten. Laat ons je voorkeur 
weten, en we kijken of het mogelijk is bij jouw bestelling.

4-laags etagere 
Geschikt voor ± 40 
medium cupcakes.

Twee exemplaren 
beschikbaar.



Cupcakes gepersonaliseerd

Kies zelf hoe je cupcake eruit moet komen te zien, van cupje, cakeje, topping en versiering. We kunnen 
alles maken in de gewenste kleuren en smaken. Hieronder een aantal voorbeeld foto’s. Laat ons weten 
wat je wensen zijn en wij maken het!

Cupcakes Rozen

Bij A Cup of Cake zijn de rozen cupcakes erg populair voor bruiloften, omdat ze erg romantisch en 
chique zijn! Ook kunnen de rozen cupcakes volledig op maat gemaakt worden in de gewenste kleuren 
en smaken. Per roos zijn meerdere kleuren eventueel ook mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om aan de 
zijkant van de roos een decoratie te plaatsen, zoals een hartje of logo met jullie initialen.



Small, Medium, Large Cakes of een op elkaar gestapelde taart?

Je kunt bij A Cup of Cake ook een trouwtaart/cake bestellen. We hebben 3 verschillende formaten ronde cakes: 
small 10 cm, medium 20 cm, en large 25 cm. Je kunt ze los bestellen maar ook laten stapelen op elkaar! Voor 
een eventuele vier laags stapeltaart kunnen we op de top ook nog een XS-taartje maken van 7 cm doorsnede. 

De cakes kunnen verder helemaal in de gewenste kleuren, smaken en uitstralingen worden gemaakt, eventueel 
inclusief cake topper. Hieronder wat voorbeelden. Stuur gerust een voorbeeld foto van jouw wensen aan ons door 
voor een prijsindicatie. Je vindt veel leuke ideeën op Pinterest of Instagram.

Note: De 2 tot 4 laags stapeltaarten bezorgen wij niet door heel Nederland, i.v.m. de opbouw en verdere afwerking op 
de locatie zelf. 

Donuts

De donut toren is origineel en op het moment helemaal hot! Opgestapelde, verse donuts, met bijpassen-
de bloemen ertussen ziet er fantastisch uit en is ook nog eens super leuk in combinatie met cupcakes en 
of een taart. De donuts zijn in mini en medium formaat te bestellen, met verschillende toppingen. Neem 
voor de mogelijkheden contact met ons op en laat weten wat je voorkeuren zijn!

Donut Wall 

Bij A Cup of Cake kan je vanaf 2019 ook een donut wall huren, waar we de donuts aan kunnen hangen! 
Hieronder zie je de mogelijkheden, we hebben een grote houten wall en éénmalige mini walls (van  
karton) beschikbaar. Neem contact met ons op voor de prijzen en voorwaarden.

Voorbeeld. Vanaf  begin 2019 te bestellen:

Mini donut wall 
rustiek

Mini donut wall 
white



Swirls

Hadden we al gezegd dat bij A Cup of Cake alles mogelijk is? Naast smaken, kleuren en decoratie, kunnen jullie ook de 
swirl (toef op de cupcake) personaliseren. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt met de swirl mogelijkheden:

I want it all: The Sweettable

Kunnen jullie niet kiezen? Kies dan voor een sweettable! Een sweettable heeft verschil-
lende zoete hapjes op een mooi aangeklede tafel. Je kunt de hapjes los bestellen en laten 
neerzetten, maar wij kunnen ook de opbouw voor jullie regelen!

Je kunt kiezen uit de volgende hapjes voor op de tafel 
(alles is natuurlijk in de gewenste kleur/smaak te bestellen):

• (Mini) Cupcakes
• (Mini) Brownies
• (Mini) Muffins
• (Mini) Donuts
• Cheesecake bites
• Pot gevuld met meringue toefjes

Daarbij kunnen jullie etageres/cakestands huren waarop we alles kunnen presenteren. 
Eventuele verdere aankleding kunnen wij uiteraard ook uit handen nemen. Denk aan 
verse bloemen (of bloemblaadjes) op tafel, een mooi tafelkleed, doilies, servetten, 
caketoppers, glazen potten, donut walls etc.

• Meringue lolly’s
• Macaron
• Taarten in verschillende formaten
• Mini (semi) Naked Cakes
• Pot met bijpassende snoepjes of spekjes

De ronde swirl: De klassieke swirl:

De rozen swirl: De gekartelde swirl:

Overige informatie:

• Tip: Bestel ruim op tijd, zodat je zeker weet dat we de cupcakes kunnen maken op jullie 
 speciale dag! Het kan soms erg druk zijn tijdens het trouwseizoen.

• Betalingen dienen altijd vooraf via factuur/iDeal of direct via pin/contact in de boetiek  
 Breda te worden voldaan. Na betaling is de bestelling definitief ingepland.

• De borg van de cakestand wordt weer teruggestort, zodra de stand in goede orde, zonder 
 missende delen en zonder beschadigingen wordt geretourneerd binnen 4 dagen.

Contactgegevens:

A Cup of Cake - The Cake Room
Veemarktstraat 69
4811 ZD Breda
076 785 71 18

Openingstijden boetiek:

Maandag:   13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m vrijdag:  10:00 tot 17:30 uur 
Zaterdag:   10:00 tot 17:00 uur 
Elke zondag:   13:00 tot 17:00 uur

We zijn telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden.


