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• KINDERFEESTJE •
Vier je kinderfeest bij A Cup of Cake op een unieke manier. 

In The Cake Room hebben we verschillende arrangementen 
beschikbaar, met veel extra mogelijkheden om er een 

onvergetelijke verjaardag van te maken!

Voor groepen van meer dan 6 personen hebben we de 
superzoete private ‘Rainbow Room’ beschikbaar, waar de 

kinderen zich helemaal thuis voelen en ongestoord 
hun gang kunnen gaan!
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De high tea’s zijn eventueel te boeken in een gepersonaliseerd thema zoals Mermaids of Unicorns. 
Daarnaast zijn de mini-cupcakes te personaliseren met een leeftijd, bijvoorbeeld ‘8 jaar!’ 

of zelfs een foto van de bithday boy or girl!

Gepersonaliseerd thema toeslag: € 1,50 p.p.

 
TIP: OP PAGINA 6 VIND JE NOG LEUKE EXTRA’S EN VERSIERINGEN!

Kids Mini High Tea

Van 2 t/m 12 personen
± 1 uur

Een mini-cupcake proeverij in 
5 verschillende smaken.

Onbeperkt limonade in twee 
verschillende smaken of een kopje 

thee voor de wat oudere kids.

Prijs: € 11,50 p.p.

• ARRANGEMENTEN •
K I N D E R F E E S TJ E
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Kids High Tea Deluxe

Van 2 t/m 12 personen
1,5 tot 2 uur

Verschillende soorten homemade hapjes zoals: 
Een mini-cupcake proeverij in 

4 verschillende smaken, mini- brownies,  
meringuetoefjes, lemon curd crumble, koekjes en 

snoepjes ter decoratie.

Onbeperkt limonade in twee 
verschillende smaken of onbeperkt 

thee voor de wat oudere kids.

Prijs: € 18,50 p.p.

De high tea’s zijn eventueel te boeken in een gepersonaliseerd thema zoals Mermaids of Unicorns. 
Daarnaast zijn de mini-cupcakes te personaliseren met een leeftijd, bijvoorbeeld ‘8 jaar!’ 

of zelfs een foto van de bithday boy or girl!

Gepersonaliseerd thema toeslag: € 1,50 p.p.

 
TIP: OP PAGINA 6 VIND JE NOG LEUKE EXTRA’S EN VERSIERINGEN!

• ARRANGEMENTEN •
K I N D E R F E E S TJ E
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Workshop Cupcakes

Van 6 t/m 12 personen vanaf 6 jaar + begeleider  ;-)
1,5 tot 2 uur

Versier 4 cupcakes als een echte cake decorator! 

De tafel is gevuld met verschillende toppings in spuitzakken zodat de kids zelf 
kunnen experimenteren met opspuiten, sprinkles en fondant met 

uitstekertjes om de kunstwerkjes helemaal af te maken. 

Onbeperkte limonade in twee smaken en de tafel gevuld met 
lekkere hapjes om ondertussen op te snoepen. 

Er is een echte A Cup of Cake baker/decorator aanwezig, die uitleg geeft over de fijne 
kneepjes van het vak! Hoe maakt A Cup of Cake die mooie swirls en verieringen? 

Voor de kids die snel klaar zijn met decoreren, is er de mogelijkheid om een neutraal 
doosje (waar de cupcakes in verpakt worden), te versieren met stiften en glitters.

De gedecoreerde cupcakes (t.w.v. € 12,-) worden na het versieren ingepakt om 
mee naar huis te kunnen nemen, zodat iedereen thuis deze prachtige 

kunstwerkjes kan bewonderen en daarna lekker opeten!

Prijs: € 24,50 p.p.

TIP: OP PAGINA 6 VIND JE NOG LEUKE EXTRA’S EN VERSIERINGEN!

• ARRANGEMENTEN •
K I N D E R F E E S TJ E
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Chocoladefontein 

Van 6 t/m 10 personen
1,5 tot 2 uur

Een superzoet arrangement met sweets 
om te dippen in de chocoladefontein! 

De tafel is gevuld met kleine hapjes die gedipt kunnen worden 
in de fontein, zoals marshmallow, wafeltjes, soesjes, cupcakes, 

fudge, mini-donuts en seizoensfruit.

Twee drankjes naar keuze.

Chocoladefontein: 
De fontein wordt gevuld met 2,5 kilo echte fairtrade Callebaut choco-

lade. Hiervoor rekenen we eenmalig een toeslag per tafel.
Witte of gekleurde chocolade: € 35,- 

Puur of melk: € 25,- 

Prijs: € 16,50 p.p.

• ARRANGEMENTEN •
K I N D E R F E E S TJ E

TIP: OP PAGINA 6 VIND JE NOG LEUKE EXTRA’S EN VERSIERINGEN!

De chocolade in de fontein kan zelfs worden gekleurd in roze, mintgroen of lichtblauw!
Gekleurde chocolade toeslag: € 5,-
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Extra’s & Versieringen 

Verjaardagstaart:
De taart kan worden afgewerkt in de gewenste 
kleuren, smaken en decoratie. De beschikbare 

smaken zijn vanille sponge (met sprinkles), 
chocolade of red velvet cake. Eventueel met kaarsjes 

die uitgeblazen kunnen worden na het serveren!
 

Formaten:
Al onze cakes zijn in twee lagen gevuld en 8 tot 10 cm 

hoog. Je kunt kiezen uit de volgende formaten:
XS Cake: 8 cm doorsnede voor 4 tot 6 pers: € 25,-

Small Cake: 10 cm voor 6 tot 8 pers: € 30,- 
Medium Cake: 20cm voor 10 tot 15 pers € 45,-

Large Cake: 25 cm voor 15 tot 20 pers € 60,-

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op een basic 
taart. Mocht je graag een exclusievere taart willen 
bestellen, laat het ons weten. We kunnen alles op 

maat maken!

Helium ballonnen: 
Om de ruimte of tafel nog feestelijker te maken! 

Te bestellen in de volgende combinaties:
 roze & wit, blauw & wit, goud & roze.

Prijs: € 7,50 per trosje ballonnen (5 ballonnen met 
helium gevuld, aan een gewichtje op tafel)

Een versierde stoel:
De stoel van de jarige versierd met slingers,  
om de jarige zich nog jariger te laten voelen!

Te bestellen in roze of mintgroene tinten.
Prijs: € 7,50 per stoel

Flesje kids bubbels:
Lekkere kids champagne 

(zonder alcohol natuurlijk :-)
Geserveerd in ‘echte’ champagneglazen 

om het heel volwassen te maken!
Prijs: € 9,50 per fles 75 cl. 

(5/6 personen)

In
cl

us
ief

 fo

tomomentje bij de Sprinkle Pool!
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• ARRANGEMENTEN •
K I N D E R F E E S TJ E

Een kinderfeestje reserveren?
Vul dit formulier  in met je wensen en wij sturen je zo 
spoedig mogelijk het reserveringsoverzicht toe met 
bijbehorende kosten. 

Naam: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Email-adres: 

Naam Jarige:

Geboortedatum:

Welk arrangement wil je reserveren?

         Kids Mini High Tea  Gepersonaliseerd

         Kids High Tea Deluxe Gepersonaliseerd

         Workshop Cupcakes

         Chocoladefontein

Welke datum en tijd wil je reserveren?

Datum: 

Tijd: 

Voor hoeveel personen wil je reserveren?

Aantal kinderen: 

Gemiddelde leeftijd: 

Begeleiding: 

Extra verjaardagstaart?

         XS Cake (4 tot 6 personen)  

         Small Cake (6 tot 8 personen) 

         Medium Cake (10 tot 15 personen) 

         Large Cake (15 tot 20 personen)

Heb je een voorkeur voor smaak, kleur of  
uitstraling? Vul deze dan hier in:

         Kaarsjes

Helium ballonnen?

Aantal trosjes (van 5 stuks):
 
Een versierde stoel?

Aantal versierde stoelen:

Kleur:

Flesje kids bubbbels?

Aantal flessen (75 cl.):

Overige opmerkingen en/of allergieën?

Mocht je verder nog vragen hebben, laat het ons dan gerust weten. We helpen je graag verder!
Bij voorkeur ontvangen we het ingevulde formulier via info@acupofcake.nl. Een mailtje met de details 

zoals hierboven beschreven mag natuurlijk ook! Na ontvangst gaan we direct aan de slag met een 
reserveringsoverzicht en de bijbehorende kosten.


