
BAKKERIJ MAISON LAMBI                  Bestellijst Banket 

www.bakkerijmaisonlambi.nl
info@bakkerijmaisonlambi.nl
Facebook: Bakkerij Maison Lambi

Naam:                                                       Meerlo: 0478 691 392
Telefoonnummer:                                   Venlo: 077 851 31 65
Datum en tijd (ophalen):    
Plaats ophalen:  Venlo / Meerlo

Limburgse vlaaien Grootte
   
Prijs

        
Aantal

Diverse Limburgse vlaaien half 5 st € 6,25
Boterkruimel 10 st € 11,85
Boterkruimel half 5 st € 6,45
Kersen 10 st € 11,50
Appel 10 st € 11,50
Kruisbessen 10 st € 11,50
Kruisbessen schuim 10 st € 14,65
Pruimen 10 st € 11,50
Kersen/appel amandel Krokant 
(Wim/Jet)

10 st € 12,90

Kersen/appel Krokant (Wim/Jet) 5 st € 6,95
Linzenvlaaien met suiker 
Abrikozen/Kersen/Appel

10 st € 12,10

Linzenvlaai met suiker  
Abrikozen/Kersen/Appel

5 st € 6,55

Rijstevlaai 1 st € 12,10
Rijstevlaai 1/2 1 st € 6,55
1 persoons vlaaitje abrikozen-kersen-
appel-kruimel

1 st € 1,95

Extra slagroom op een vlaai 1 st € 3,75
Vlaai in punten snijden 1 st € 1,00
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Luxe vlaaien
Hazelnoot karamel groot 12 st € 18,95
Hazelnoot karamel  half 6 st € 9,95
Kersen merengue  met chocolade  mousse  
groot

12 st € 18,95

Kersen merengue  met chocolade  mousse  half  6 st € 9,95
Frambozen merengue groot 12 st € 19,95
Frambozen merengue middel  6 st € 10,45
Appel citroen victoria groot 12 st € 18,95
Appel citroen victoria half  6 st € 9,95
Mango/passie  de luxe met vers fruit groot 12 st € 20,95
Mango/passie  de luxe met vers fruit middel  6 st € 10,95
Abrikozen de luxe groot 12 st € 18,95
Abrikozen de luxe half  6 st € 9,95
Peren/kaneel brownie de luxe groot 12 st € 18,95
Peren/kaneel de luxe half  6 st € 9,95
Rijstevlaai slagroom groot 12 st € 18,25
Rijstevlaai slagroom half  6 st € 9,60
Luxe gemengde verse vruchten vlaai groot 12 st € 20,95
Luxe gemengde verse vruchten vlaai middel  6 st € 10,95
Bosvruchten de luxe groot 12 st € 18,95
Bosvruchten de luxe half  6 st € 9,95
Kersen verkeerd groot 12 st € 18,95
Kersen verkeerd half 12 st € 9,95
Luxe aardbeien vlaai  groot (seizoen) 12 st € 20,95
Luxe aardbeien vlaai  half (seizoen) 6 st € 10,95
Aardbeien roomboterslof  (seizoen)  1 st € 10,95
Citroen blue berrie merengue vlaai groot 
(seizoen)

12 st € 20,95

Citroen blue berrie merengue vlaai  half 
(seizoen)

6 st € 10,95

Luxe appeltaart 10 st € 16,95
Roomboter kersen fleurtjes 6 st € 9,50
Roomboter appel fleurtjes 6 st € 9,50



Luxe taarten

Chocolade mousse taartje met frambozen 
compote

6-8 st € 13,50

Yoghurt citroen mousse met amarena kersen 6-8 st € 13,50

Champagne taartje (seizoen) 6-8 st € 14,75

Karamel mousse taartje met passievrucht 6-8 st € 13,50
Yogurt citroen mousse taartje met amarena 
bosvruchten compote 6-8 st € 13,50

Hazelnoot praline taartje 6-8 st € 13,50
Aardbeien mousse taartje 6-8 st € 12,95

Karamel slagroomtaart progres klein 6-8 st € 12,95

Karamel slagroomtaart progres groot 12-14 st € 23,75
Christoffel progres chocolade slagroom taartje 
klein 6-8 st € 12,95
Christoffel progres chocolade slagroom taart 
groot 12-14 st € 23,75
Slagroom progres taartje klein 6-8 st € 12,95
Slagroom progres taart groot 12-14 st € 23,75
Hazelnoot crème progres taartje klein 6-8 st € 13,50
Hazelnoot crème progres taart groot 12-14 st € 24,25
Mokka crème progres  taartje klein 6-8 st € 12,95
Mokka crème progres taart groot 12-14 st € 23,75
Biscuit slagroomtaart klein 10 st € 16,50

Biscuit slagroomtaart groot 15 st € 23,95
Biscuit slagroomtaart groot (Rechthoekig) 20 st € 32,95
Biscuit slagroomtaart extra groot (Rechthoekig) 25 st € 41,25
Biscuit slagroomtaart extra groot (Rechthoekig) 30 st € 49,50

Bienestich klein 10 st € 15,50
Bienestich groot 15 st € 22,95

Bienestich aardbeien (seizoen) 8 st € 11,95

Foto geprint op fondant (icing) 1 st € 4,95



Luxe gebak 
(Vraagt u naar de beschikbaarheid van 
het klein gebak in de winkel, wij hebben
niet alles altijd op voorraad! B.V.D)

Grootte Prijs Aantal

Bananen eclair 1 st € 2,25
Chocolade bol 1 st € 2,25
Mokka progres crème gebakje 1 st € 2,25
Hazelnoot karamel harde wener 1 st € 2,25
Citroen blue berry merengue 1 st € 2,35
Karamel/passie bombe 1 st € 2,35
Chocolade mousse met frambozen 1 st € 2,35
Yoghurt citroen bombe met amarena 
kersen

1 st € 2,35

Vers fruit harde wener gebakje 1 st € 2,35
Bosvruchten harde wener gebakje 1 st € 2,35
Aardbeien harde wener gebakje 
(seizoen)

1 st € 2,35   

Mini gebakjes op sloffenbodem:
-appel citroen victoria - mango vers fruit
-kersen merengue -bosvruchten
-aardbeien

1st € 1,80

Petit fours 
Chocolade logo's bedrijven, 
verjaardag,bruiloft etc.

1 st 
1 st

€ 2,20
€0,30

Uiteraard hebben wij nog meer verschillende soorten lekkernijen in 
onze winkel liggen zoals handgemaakte koekjes, bonbons, friandises, 
zoete snacks en andere home made producten.

Alles met de hand gemaakt, veel liefde en de beste grondstoffen!

Graag tot ziens in onze winkel! 
Team Maison Lambi


