
WINTERPLAATCAKE
ZOETZACHTE VERLEIDING VOOR HET WINTERSEIZOEN

Heerlijke verwennerij in het najaar en in de wintermaanden: plaatcakes in de smaken  
stoofperen-karamel en speculaas gevuld met amandelspijs. Na het afbakken zijn ze  
direct diepgevroren. Zou behouden ze hun maximale versheid en zijn ze vanuit de koeling tot wel 
twee weken vers te serveren. Eén verpakking is goed voor minimaal 35 porties.  
Maak met extra decoratie en creativiteit van elke cake een geweldig spektakelstuk! 

winterplaatcake

STOOFPEREN-KARAMEL
Een malse cake met een luxe vulling van stukjes 

stoofpeer en smeuïge karamel. Dat zorgt voor het 
echte wintergevoel en een rijke, zoete smaakbeleving. 
Met een bolletje kaneelijs erbij is dit een ideaal dessert 

op de menukaart.

GEVULD SPECULAAS 
De gezelligste tijd van het jaar wordt extra speciaal 
met speculaas! Deze luxe plaatcake is gevuld met 
amandelspijs en aromatische speculaaskruiden. 

Onweerstaanbaar voor de liefhebber! Lekker bij een 
warme chocolademelk of een speciaalkoffie.  

Unieke eigenschappen  van onze plaatcakes • Krokante koekbodem• Malse, rijkgevulde cake • Luxe decoratie van   (boter)kruimels

Bestrijk ‘m met gezoete monchoutopping 
voor extra feestelijkheid.   

Serveer bij een high tea in vierkante 
blokjes met wat poedersuiker erover.   



AARDBEI
Een luchtige cake met een luxe vulling van stukjes 

aardbei. Zowel in de zomer als wintermaanden is deze 
plaatcake om je vingers bij af te likken. Serveer de 
cake klassiek met een dot versgeklopte slagroom.  

ABRIKOOS 
Een luchtige zoete cake in combinatie met de frisse 

abrikoos zorgen voor een ultieme smaaksensatie.  
Met wat licht zoete lobbige room is dit een feest  

op tafel.

zomerplaatcake

ZOMERPLAATCAKE
LEKKER LICHT ZOMERGEBAK MET ZOMERFRUITVULLING 

DEZE SMAAKSENSATIE ZELF ERVAREN? 
WENST U  MEER INFORMATIEBEL 013-5385160.

Bestrijk ‘m met gezoete monchoutopping 
voor extra feestelijkheid.   

Serveer met een amandelschaafsel en  
witte chocoladesaus voor extra smeuïgheid.    

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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