
BESTELLIJST  VLAAIEN/TAARTEN
Brood & Banketbakkerij Rob Janssen

Dorine Verschureplein 13; 6181 AS ELSLOO
www.bakkerijrobjanssen.nl       bestellingen@bakkerijrobjanssen.nl

Tel: 046-4361470
Open di-vrij: 8.30-17.00; zat: 8.00-15.00. Maandag gesloten.

Bestellen min. 1 werkdag op voorhand via telefoon of mail vóór 15.00 uur
Alle vlaaien worden per bestelling vers voor U gebakken
Snijden per vlaai in 10 stukken: € 1,00
Bezorgen is mogelijk bij een besteding vanaf € 30,- (Elsloo: + € 4,00)

Soort  Groot  10 

ps. 

 Middel  6 ps.  Half 5

Abrikozenvlaai (met riempjes) 12,50 - 6,85

Abrikozen cakevlaai (linzenbodem, abrikozen, deksel: cakebeslag met poedersuiker) 13,25 - 7,25

Abrikozen kruimelvlaai 12,70 - 6,95

Abrikozen linzenvlaai 13,25 - 7,25

Abrikozen victoriavlaai (met amandelschaafsel, eiwit en suiker) 13,25 - 7,25

Abrikozenvlaai met slagroom 16,80 - 9,45

Abrikozen schuimvlaai 17,65 - 9,70

Abrikozen verkeerd (korstbodem met pudding, slagroom en abrikozen) 19,40 12,99 -

Advocaat krater (korstbodem met pudding, perzikstukjes, advocaat en slagroom) 19,40 12,99 -

Advocaatvlaai (vlaaideegbodem met advocaatpudding; afgewerkt met perzik-

schijfjes, advocaat en slagroom) 17,65 - 9,70

Ananasvlaai (open, met hele ananas op vlaaideegbodem met pudding) 15,20 - 8,35

Ananasvlaai met slagroom 19,50 - 10,75

Appel cakevlaai (linzenbodem, appel, deksel van cakebeslag met poedersuiker) 13,25 - 7,25

Appel-citroenvlaai (appel met frisse citroensmaak, linzendeksel met poedersuiker) 13,25 - 7,25

Appel-citroenvlaai met slagroom 17,55 - 9,85

Appel kruimelvlaai 12,70 - 6,95

Appel toeslagvlaai 12,50 - 6,85

Appel victoriavlaai (met amandelschaafsel, eiwit en suiker) 13,25 - 7,25

Bananen royal luxe (korstbodem met pudding, slagroom en bananen) 19,40 12,99 -

Beatrixvlaai (vlaaideegbodem, pudding, abrikozen, slagroom en witte chocolade-

snippers) 17,65 - 9,70

Bienestich (bisquit met victoriabeslag (amandel); gevuld met pudding, kersen en 

slagroom. Ook mogelijk met abrikozen, advocaat of aardbeien*) 17,65 11,80 -

Bosvruchtenvlaai (harde wenerbodem met pudding en bosvruchtenbavaroise, 

afgewerkt met slagroom en verse bosvruchten) 19,70 13,20 -

Cappuccinovlaai (harde wenerbodem met pudding, cappuccinobavaroise en slagroom) 17,65 11,80 -

Caramel-kruimelpuddingvlaai met kaneel en cacao 13,25 - 7,25

Christoffelvlaai (harde wenerbodem met pudding, kersen en afgewerkt met 

chocoladeslagroom) 17,65 11,80 -

Christoffeltaart (vriesvers: hazelnootschuimplakken met chocoladeslagroom en 

chocoladeschaafsel); Groot: 26 cm voor 14 pers./ Middel: 22 cm voor 10 pers. 28,50 21,50 -

Crème boomstam (luchtige crème). groot: 30 cm = 10 ps./middel: 20 cm = 7 ps. 16,99 11,50 -

Crèmetaart rond (taartbisquit met luchtige roombotercrème)                                                                         

Groot: 26 cm voor 14 pers./ Middel: 22 cm voor 10 pers. 28,50 21,50 -

Frangipane bosbes (luxe amandeltaart) 14,95 9,95

Gemengd fruitvlaai vlaaideegbodem (vers fruit) 15,99 10,70 -

Gemengd fruitvlaai harde wenerbodem (vers fruit) 16,80 11,25 -

Soort  Groot 10  Middel  6 ps.  Half 5

Kersenvlaai (met riempjes) 12,50 - 6,85

Kersen kruimelvlaai 12,70 - 6,95

Kersen linzenvlaai 13,25 - 7,25
Prijzen incl. 9% btw per 01/04/2022

Assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden Z.O.Z.

mailto:bestellingen@bakkerijrobjanssen.nl


Kersen victoriavlaai (met amandelschaafsel, eiwit en suiker) 13,25 - 7,25

Kersenvlaai met slagroom 16,80 - 9,45

Kersen schuimvlaai 17,65 - 9,70

Kersen verkeerd (korstbodem met pudding, slagroom en kersen) 19,40 12,99 -

Kruisbessenvlaai (met riempjes) 12,50 - 6,85

Kruisbessen schuimvlaai 17,65 - 9,70

Mokka boomstam (luchtige mokka-crème); Groot: 30 cm=10 ps./ Middel: 20 cm=7 ps. 16,99 11,50 -

Mokkataart rond (taartbisquit met luchtige mokka-crème).                                                                            

Groot: 26 cm voor 14 pers./ Middel: 22 cm voor 10 pers. 28,50 21,50 -

Nougatinetaart (vriesvers: hazelnootschuimplakken met slagroom en nootjes); Groot: 

26 cm voor 14 pers./ Middel: 22 cm voor 10 pers. 28,50 21,50 -

Nougatinevlaai (vlaaideegbodem met pudding, caramel, witte slagroom en 

nougatinenootjes) 17,65 - 9,70

Peren de luxe (harde wenerbodem met pudding en perenbavaroise, afgewerkt met 

peren en slagroom) 17,65 11,80 -

Pudding kruimelvlaai 12,70 - 6,95

Reuze nonnevot met abrikozen (medio okt-mrt) 13,50 - -

Reuze nonnevot met kersen (medio okt-mrt) 13,50 - -

Rijstevlaai 12,99 - 7,15

Rijstevlaai met slagroom (afgewerkt met melkchocolade-snippers) 17,99 - 9,90

Rijstevlaai met abrikozen en slagroom 19,60 - -

Rijstevlaai met kersen en slagroom 19,60 - -

Schwarzwälder kirsch torte (chocolade-bisquittaart, gevuld met kersen en 

chocoladeslagroom) groot: 26 cm voor 14 pers./middel: 22 cm voor 10 pers. 28,50 21,50 -

Skivlaai (harde wenerbodem met pudding, kersen en slagroom; afgewerkt met 

schuimdruppels en chocolade-poedersuiker). Ook bestelbaar met abrikozen. 17,65 11,80 -

Slagroom boomstam (bisquit met witte slagroom en chocoschaafsel).                          

Groot: 30 cm voor 10 pers./ Middel: 20 cm voor 7 pers. 15,75 10,50 -

Slagroomtaart rond (taartbisquit met slagroom en 2 soorten fruit ertussen/op).                                                       

Groot: 26 cm voor 14 pers./ Middel: 22 cm voor 10 pers. 27,80 20,50 -

Soezenvlaai (harde wenerbodem met pudding, kersen en witte slagroomsoesjes) 17,65 11,80 -

Stroopwafelvlaai (vlaaideegbodem met pudding, verse appelblokjes, caramel-

slagroom met stroopwafelstukjes en afgewerkt met slagroom en stroopwafeltjes 18,85 - 10,35

3- Vakkenvlaai (abrikoos, appel en puddingkruimel) 13,25 - -

Zwarte pruimenvlaai 12,50 - 6,85

Zwarte pruimen linzenvlaai 13,25 - 7,25

SPECIALE TAARTEN:

* Aardbeienvlaaien op div. bodems zonder/met slagroom aan dagprijzen in april-aug. -

Kinderslagroomtaarten (gekleurde hagelslag+kaarsjes/versieringen+naam/leeftijd in kleur) 30,90 23,60 -

Cijfertaarten (€ 2,75 p.p. aantal personen verschilt per cijfer) - - -

Slagroomtaart 16 ps. 24x24 cm vierkant 34,60 - -

Slagroomtaart 16 ps. 24x24 cm vierkant + A5-foto/logo-print op fondant 41,50 - -

Slagroomtaart 20 ps. 24x30 cm rechthoek 43,10 - -

Slagroomtaart 20 ps. 24x30 cm rechthoek + A5-foto/logo-print op fondant 50,00 - -

Slagroomtaart 24 ps. 24x36 cm rechthoek 52,00 - -

Slagroomtaart 24 ps. 24x36 cm rechthoek + A4-foto/logo-print op fondant 63,00 - -

Slagroomtaart 30 ps. 30x36 cm rechthoek 65,00 - -

Slagroomtaart 30 ps. 30x36 cm rechthoek + A4-foto/logo-print op fondant 76,00 - -

Slagroomtaart 35 ps. 30x42 cm rechthoek 75,50 - -

Slagroomtaart 35 ps. 30x42 cm rechthoek + A4-foto/logo-print op fondant 86,50 - -

Prijzen incl. 9% btw per 01/04/2022

Assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden Z.O.Z.


