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vegan
Taart & cake
Wij houden van bakken
Is er iemand geslaagd of
jarig? Wil je een vergadering
gezellig maken of geef je
een feestje? Bij Fast & Vegan
kun je ook heerlijke vegan
taarten bestellen, want wij
houden van bakken!

Afhalen of bezorgen
Na bestelling kun je jouw
vegan taarten afhalen in
onze lunchroom in Den Haag.
Bestellingen vanaf 50 euro
bezorgen we op de door jou
gewenste (zakelijke) locatie in
de regio Haaglanden.

100% plantaardig
Taarten hoeven niet persé
te worden gebakken met
eieren en boter. Ook met enkel
plantaardige ingrediënten
maken we de meest lekkere
en bijzondere vegan taarten.

Liever een andere taart?
Natuurlijk kunnen wij ook
andere vegan taarten, cakes,
koekjes en repen voor je
maken. Bel of mail ons met
jouw vragen over de vegan
taart of cake van jouw keuze.
We helpen je graag verder.

Taart bestellen
In deze folder vind je onze
10 meest bestelde vegan
taarten en cakes. Onze taarten
kun je online bestellen op
fastandvegan.nl of door ons te
bellen op 06 – 43 05 79 64.

Online
Alle informatie vind je op:
fastandvegan.nl/vegan-taarten
Hier kun je ook direct jouw
vegan taart(en) bestellen
middels het bestelformulier.
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Taart & cake
Worteltaart
een kruidige taart met wortel
en walnoten en een topping van
vanille crème en pecannoten
circa 10 punten

€ 30,00

Appeltaart
€ 20,00
naar een recept Van Jamie Oliver:
een heerlijke karamel appeltaart
circa 10 stukken

Bosvruchtenplaatkoek
plaatkoek van stevige cake met
zachte vulling van bosvruchten:
blauwe bessen, bramen en
frambozen circa 10 stukken

€ 22,50

Pecan Karamelcake
€ 25,00
een zachte cake met een topping
van karamel en pecannoten
circa 10 stukken
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Millionaire’s Shortbread
€ 20,00
overgewaaid uit Engeland:
Millionaire’s Shortbread. Koek met
een laag karamel en een laag
chocolade 8 stuks
Vanille Kokoscake
een zachte puddingcake
met een topping van kokos
circa 8 punten

€ 25,00

Chocoladetaart
een Griekse chocoladetaart
genaamd Kladdkaka. Een
stevige taart met een volle
chocoladesmaak circa 8 punten

€ 22,50

Bananenbrood (glutenvrij)
€ 17,95
fris, licht, voedzaam en glutenvrij:
heerlijk voor bij de thee (met
wat jam), maar ook als ontbijt of
tussendoortje circa 12 plakken
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Velvetcake
de beroemde velvetcake met
een fluweelzachte smaak met
een topping van vanille crème
circa 10 punten

€ 30,00

Limoentaart
€ 27,50
een heerlijk frisse no-bake
limoentaart met een bodem van
o.a. hazelnoten en dadels en een
vulling van cashewnoten, kokos
en limoen circa 6 punten

High Tea
uitgebreide High Tea met
zoete en hartige lekkernijen, op
aanvraag, vanaf 2 personen
graag minimaal een dag van
te voren reserveren

€ 20,00
p.p.

open
dinsdag t/m zondag
9.00 uur – 17.00 uur
maandag gesloten
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