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RIJKGEVULDE PLAATCAKE
LUXE VERWENNERIJ MET EINDELOOS VEEL SERVEERMOGELIJKHEDEN
Een stoere en goedgevulde plaatcake is een aanwinst voor elk banket-assortiment.
Onze plaatcakes zijn voorzien van rijke, verse vullingen. Ze zijn afgebakken en vervolgens
direct diepgevroren voor maximaal behoud van versheid. Eén verpakking is goed voor
minimaal 35 porties. Vanuit de koeling zijn deze tot wel twee weken vers te serveren.
Toevoegen van eigen creativiteit zorgt voor nog meer beleving!

Varianten: appel-kaneel . kersen . lemon . choco-karamel

RIJKGEVULDE PLAATCAKE

APPEL-KANEEL

KERSEN

Deze klassieke Hollandse smaakcombinatie met appel
en kaneel is populair bij jong en oud. Extra feestelijk
met een toef slagroom en een snufje kaneel.

Een kleurenfestijn en een smaaksensatie door de
frisse toevoeging van kersen. Met een bolletje vanilleijs
ontpopt deze plaatcake zich tot een droomdessert.

Heerlijk luxe met wat
Boerenjongens als decoratie.

Decoreer de cake met schaafsel van
pure chocolade of warme chocoladesaus.

LEMON

CHOCO-KARAMEL

Fris, fruitig en lekker licht. Deze rijkgevulde cake is
het ideale ingrediënt voor een high tea, een gezellig
koffiemoment of een tussendoortje onderweg.

De bite van chocolade en de romige karamelvulling
maken deze cake tot een geweldige topper. Serveer
met decoratieve chocoladefondant: verrukkelijk!

Serveer met mascarponecrème of witte chocolade.

Lekker met verkruimelde pistachenootjes
en warme karamelsaus.

VOORDELEN VAN ONZE PLAATCAKES
Lekker: eindeloze serveermogelijkheden voor elke gelegenheid.
Makkelijk: een onderscheidende versbeleving in een handomdraai.
Vers: minder derving vanwege de lange houdbaarheid.
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de smaken van De Maro
Op www.demaro.nl verrassen we u met
nog meer lekkere, slimme en onderscheidende
banketproducten (gereed en bake-off) voor
horeca, foodservice en retail.
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