Dåpskaker

Kaken til go’gutten & go’jenta
Alle kaker i brosjyren er marsipankaker.
Dette fordi de egner seg best til bilder, pynt og påskrift.
Vår spesialitet består av:
Sukkerbrødbunn, fløtekrem, napoleonskrem,
ananassyltetøy og krokan.
Eventuell annen fyll:
bringebær-, jordbær- eller aprikossyltetøy, valnøtter
Dersom du ønsker andre typer kaker - be om å se
vår kakebrosjyre
•••

Dåpskake m/sprayet hjerte
Marsipankake pyntet til barnedåp - gutt.
Kan også bestilles til jente. Blåfargene vil da bli byttet ut
med rosa.
Mellom (18-20 kakestk.) kr. 545,-*
Stor (24-26 kakestk.) kr. 670,-*
*Figur er ikke inkludert i prisen. Dersom man ønsker en
spesiell figur anbefaler vi å komme innom å velge ut en.

Hjertekake til dåp
Hjerteformet marsipankake pyntet til barnedåp - gutt.
Kaken er trukket med blåsprayet marsipan,
plassert på et hjertebrett i “sølv” og pyntet med ekstra
roser og kalaliljer (ikke spiselige).
Mellom (15-17 kakestk.) kr. 720,Stor (25-27 kakestk.) kr. 855,-

Dåpskake m/opprullet kant
Marsipankake pyntet til barnedåp - jente.
Kan også bestilles til gutt. Rosafargene blir da byttet ut
med blått.
Mellom (18-20 kakestk.) kr. 680,-*
Stor (24-26 kakestk.) kr. 805,-*
*Figur er ikke inkludert i prisen. Dersom man ønsker en
spesiell figur anbefaler vi å komme innom å velge ut en.

Hjertekake til dåp
Hjerteformet marsipankake pyntet til barnedåp - jente.
Kaken er plassert på et hjertebrett i “sølv” og pyntet med
ekstra roser og kalaliljer (ikke spiselige).
Mellom (15-17 kakestk.) kr. 720,Stor (25-27 kakestk.) kr. 855,-

Dåpskake m/bilde
Marsipankake pyntet til barnedåp - jente.
Kan også bestilles til gutt. Rosafargen vil da bli byttet ut
med blått.
Kaken er dekorert med et bilde av dåpsbarnet.
Bildet er skrevet ut med konditorfarger på sukkerark.
For å få til dette må man enten levere et vanlig fremkalt
bilde eller sende et digitalt bilde på e-post til:
firmapost@butterfly-bakeri.no
Mellom (18-20 kakestk.) kr. 545,Stor (24-26 kakestk.) kr. 670,-

“Hva er et navn?
Den blomst vi kaller rose
vil dufte deilig, navnet uansett.”
(William Shakespeare)

Kransekakekurv

Brød til selskap & fest

Kransekake er festkake!
Hvorfor ikke prøve en søt kurv til barnedåpen i stedet for
den tradisjonelle kransekaken.

Spør oss gjerne om råd til å beregne brød til
selskap og fest!

Kurven består av 9 store ringer og er fylt med små kransekakestenger og twist. Kurven er også pyntet med
marsipanroser i valgfri farge.
Kransekakekurv kr. 496,-

Brødene kan bestilles ferdig oppskåret.
Tradisjonelt velger man som regel loff og en grov
brødtype, men prøv gjerne også typer som f.eks. foccacia,
brytebrød, middelhavsbrød osv. for et spennende
brødutvalg!
Disse kan også kjøpes lettstekt slik at man enkelt kan
servere nystekt og ferskt brød!

Ta gjerne kontakt
for spørsmål eller bestilling

Butterfly Bakeri og Konditori AS
Gaupefaret 2, 1712 Grålum
Tlf. 69 142280 / 69 138373
www.butterfly-bakeri.no

