Hoe te bestellen?
Webwinkel
In onze webwinkel vind je ons volledige
assortiment dripcakes, de verschillende opties
en de versiersels die wij bieden.
Kies de gewenste producten en de gewenste
leverdatum en reken direct af. Je kunt ervoor
kiezen om de bestelling op te halen in de
Meesterbakker Voskamp-winkel naar keuze
of om de bestelling te laten bezorgen.*
*Kijk voor de bestelvoorwaarden op onze website.

In de winkel
Je kunt je dripcake-bestelling ook plaatsen
in één van onze winkels. Onze medewerkers
helpen je graag!
Via de bakkerij
Dit kan telefonisch via 0181-626147 of
per e-mail via bestelling@bakkervoskamp.nl
voskamp.meesterbakker.nl

Stappenplan

dripcakes
Dripkleur Keuze uit bruine, roze of groene drip.
Vulling Keuze uit aardbeienbavaroise of M&M bavaroise
(chocolade M&M zonder noot).

Dripcake S 		

€ 19,95

Dripcake M 		

€ 29,95

Afhankelijk van het aantal dripcakes dat je gaat stapelen.
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6-8 personen.
Formaat ø 13,5 cm/h 8 cm.

10-12 personen.
Formaat ø 17,5 cm/h 8 cm.

Dripcake L 		

€ 44,95

16-18 personen.
Formaat ø 23 cm/h 8 cm.
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decoratie
Versierset van stevig papier		

€ 3,90

Topper Happy Birthday		

€ 2,50

Sprinkles 		

€ 2,95

Eetbare lijm		

€ 1,50

1 topper, 11 prikkers.
Keuze uit Eenhoorn, Jungle of Voetbal.

Haal de grootste dripcake uit de doos en zet hem op
een schaal of een taartplateau.
Snijd de bijgeleverde oranje staafjes met een aardappel-		
schilmesje op exact dezelfde hoogte als de dripcake en
prik ze in de dripcake. Let op: Deze staafjes dienen ter
ondersteuning voor de dripcake erboven. Prik ze dus
op de plek waar de volgende dripcake wordt geplaatst.
Richtlijn: 5 cm van de buitenrand.
Zet de volgende dripcake, incl. het taartkartonnetje,
op het midden van de dripcake eronder, op de staafjes.
Bestaat je taart uit 3 dripcakes? Herhaal dan stap 2
voor de middelste dripcake en plaats tenslotte de
bovenste dripcake.

Verdeel het bijgeleverde staafje
in 3 gelijke stukken. Laat dit door
een volwassene doen.
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Tijd voor de sprinkles (eetbare strooisels)! Knip het puntje
van de tube eetbare lijm en voorzie de plekken waar je
sprinkles wilt hebben van een beetje lijm.
Strooi de sprinkles over de lijm.
Plaats de topper op de bovenste dripcake en plaats
de (eventuele extra) prikkers op de gewenste plekken.
Versier je dripcake verder met overige versiersels,
zoals vers fruit, snoepjes of speelgoed.
Strooi eventueel als finishing touch nog wat extra sprinkles
over het geheel.

10 Maak een mooie foto van je eindresultaat
en deel hem op onze facebook-pagina.

11		 Eet smakelijk!

Scan voor
een instructiefilmpje!
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Eetbare strooisels. Zakje 50 gram.
Keuze uit diverse kleuren.

Tube 20 gram.

Plaats de staafjes 5 cm van
de rand en druk ze vervolgens
door tot de bodem.
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Spuit de eetbare lijm op de
plaatsen waar je versiering
wilt hebben.

VE R S IER JE SAMEN

Dripcakes
versieren
Voor de lekkerste taarten ben je bij de Meesterbakker aan het juiste adres. Maar zou het niet
leuk zijn om die heerlijke taarten zelf te versieren?
In het thema dat bij jou past? Dan hebben wij
goed nieuws voor je! Onze dripcakes kun je
helemaal zelf decoreren. Kies jouw dripcake,
kies je decoraties en versieren maar!

Heerlijke smaken

Onze dripcakes bestaan uit laagjes malse cake
met daartussen luchtige bavaroise.
Je kunt kiezen uit de volgende twee smaken:
• M&M bavaroise (chocolade M&M zonder noot)
• aardbeienbavaroise

TIP Stapel je 2 of meer dripcakes op elkaar?
Kies dan dripcakes in verschillende smaken.
Zo kunnen je gasten kiezen of combineren!

Zo werkt het:

Je bestelt jouw dripcaketaart(en). Hier zit geen decoratie op,
maar de taart is natuurlijk wel voorzien van een mooie
driptopping in de kleur roze, groen of bruin. De dripcakes
zijn verkrijgbaar in 3 formaten, die op elkaar te stapelen zijn.
Afhankelijk van het aantal gasten maak je zo eenvoudig een
unieke taart op maat!

dripcake
voetbal
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Dripcak
Happy
y
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Wil je ook
zo’n mooie
Happy Birthday
dripcake
maken?

Deze
beestachtig
lekkere dripcake
serveren?

Een prachtige
eenhoorn
dripcake op
tafel zetten?

fan van
deze voetbal
dripcake?

Dit heb je nodig:

Dripcake
Jungle

Dripcake
Eenhoorn

Dit heb je nodig:

Dit heb je nodig:

Dit heb je nodig

En dan...

Versier er lekker op los!

Scan voor
een inspiratiefilmpje!

Kies je voor een subtiele decoratie of geldt voor jou ‘hoe
gekker, hoe beter’? Wij hebben leuke versiersets van stevig
papier gemaakt in de thema’s Eenhoorn, Jungle en Voetbal.
Elk set bestaat uit 1 topper en 11 prikkers. Daarnaast bieden
we nog een gouden ‘Happy birthday’-topper, diverse
gezellige sprinkles en eetbare lijm. Natuurlijk kun je zelf
ook nog decoratie toevoegen zoals vers fruit, spekkies,
chocolaatjes of speelgoed. Wat voor moois maak jij ervan?

Meer inspiratie vind je op voskamp.meesterbakker.nl

Bij ons te bestellen:
Dripcake bruin S, M en L,
topper Happy Birthday,
sprinkles en eetbare lijm.

Wat je zelf toe kunt voegen:
Oreo’s, aardbeien, chocolade,
hartspekjes, glitterhartjes en
gouden kaarsjes.

Bij ons te bestellen:
Dripcake groen S, M en L,
versierset Voetbal,
sprinkles en eetbare lijm.

Wat je zelf toe kunt voegen:
Chocolade, lollies, M&M’s
óf misschien wel voetbalplaatjes
van je favoriete spelers!

Bij ons te bestellen:
Dripcake roze S, M en L,
versierset Eenhoorn,
sprinkles en eetbare lijm.

Wat je zelf toe kunt voegen:
Spekjes, schuimpjes,
aardbeien en snoepjes.

Bij ons te bestellen:
Dripcake groen S, M en L,
versierset Jungle,
sprinkles en eetbare lijm.

Wat je zelf toe kunt voegen:
Snoepbanaantjes,
mini oreo’s, chocolade en
papieren palmboompjes.

