
Gepersonaliseerde Premium Macarons



Onze Premium Macarons

Zeg niet zomaar koekje tegen gepersonaliseerde macarons… Wij zochten voor jou krokante,
smeuïge en smaakvolle macarons uit. Wij hebben voor u volgende smaakjes uitgekozen:

● Vanille
● Pistache
● Koffie
● Framboos
● Citroen
● Chocolade

In ons atelier graveren wij met hoge resolutie jouw tekst of logo op deze lekkernijen. Wij
gebruiken hiervoor een professioneel laser toestel wat uitsluitend gebruik wordt voor
graveren van voeding. Uiteraard hebben wij de nodige vergunningen ivm voedselveiligheid.

In onze collectie vind je verschillende standaard thema’s, verkrijgbaar in 6, 12 of 35 stuks.

Steeds luxueus verpakt in een transparant doosje (met gouden inlegbodem voor 6 en 12 stuks).



Standaard Verpakkingen
Doosje 6 stuks Doosje 12 stuks Doosje 35 stuks

€ 10,75 € 20 € 55
incl. 6% btw, excl. Verzendkosten

Verzending via DPD Fresh
Wij hebben een partnership met DPD Fresh voor het
leveren van onze premium macarons. Zo kunnen we
garanderen dat onze lekkere macarons perfect vers
blijven.

Gekoeld van onze atelier tot aan jouw deur!

Prijs per doos/levering vanaf € 19.95,- (incl. btw)

Macarons zijn een vers product, er mogen maximaal 5 dagen zijn tussen productie en
consumptie. Standaard leveren we binnen 2-3 werkdagen.

Geef ons dus even door welke datum je de macarons nodig hebt, en wij zorgen dat ze op tijd
geproduceerd en geleverd zijn.



Maatwerk Mogelijkheden
Neem gerust contact met ons op om een maatwerk project uit te werken.

Wij kunnen diverse verpakkingen leveren, gaande van plastic doosjes, tot cellofaanzakjes,
tot kartonnen zakjes.

Ook individueel verpakte macarons (of per 2-3) zijn mogelijk. Graag bekijken we samen met
jou de mogelijkheden en werken we een offerte op maat uit.

Presentatiestukken voor de macarons zijn ook zeker mogelijk.

Enkele voorbeelden:



Ingrediënten en Allergenen
Ingrediënten: Suiker- Amandelpoeder- Eiwitten- Room- Maïszetmeel- Boter-
Frambozenstukjes 1%- Witte chocolade 1% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder,
emulgator: sojalecithine, natuurlijk vanille aroma)- Glucosesiroop- Eiwitpoeder- Chocolade
0,8% (cacaopasta, suiker, cacaoboter, emulgator: sojalecithine)- Pure chocolade 0,8%
(cacaopasta ''Sao Tomé'', suiker, emulgator: sojalecithine)- Amandelpuree- Eieren- Koolzaad
olie- Citroensap 0,7%- Geplette citroen 0,5%- Magere melkpoeder- Gehakte pistachenoten
0,3%- Natuurlijk vanille aroma- Kleurstoffen: bietenrood, curcumine, citroen 0,2%-
Gerstmoutextract- Geleermiddelen: pectinen, agar- agar,- Cacaoboter- Gekarameliseerde
suiker- Stabilisatoren: xanthaangom, carrageen- Spirulina- Natuurlijk pistachenoten aroma-
Vloeibare koffie 0,2%- Voedingszuur: citroenzuur- Invertsuikersiroop- Uitgeput vanillemerg-
Antioxidant: ascorbinezuur.

Bevat: amandelen, eieren, room, boter, melk, soja pistachenoten en gerste.

De producten kunnen sporen bevatten van aardnoten en andere schaalvruchten.

Eieren van hennen met vrije uitloop.


