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Antoinette is een kleine
thuisbakkerij in hartje
Antwerpen. We bakken altijd
plantaardig (vegan). Op
aanvraag bakken we ook
glutenvrij en suikervij, en zelfs
gluten- én suikervrij.
Zo kan iedereen aan jouw
feesttafel meegenieten! 

+32 4 96 65 59 68
Telefoon

Website

Email

www.antoinette.store

silke.antoni@hotmail.com

Adres
Hopland 19 bus 8 
2000 Antwerpen

LET'S

Ik ben Silke, het gezicht achter
Antoinette. Ik richtte Antoinette
op uit een passie voor bakken en
omdat ik zelf geen goede vegan
alternatieven vond voor het
dessert dat mijn familie altijd at
aan de feesttafel.

Mijn missie? Zorgen dat jij gebak
op tafel kan zetten waarvan
niemand zal merken dat het
plantaardig, en evt. glutenvrij, is.
Ideaal voor jouw groot feest!



JOUW 
FEEST

TULBANDEN
Communie, verjaardag,

trouwfeest in aantocht? Dan zet
je al eens graag taart op tafel!

 
 Antoinette's signature gebak

komt in de vorm van
tulbandcakejes. 

 
Single portions apart afgewerkt,
een heuse tulbandstapeltaart of

zelfs een live buffet, het kan
allemaal!

De tulbandjes, in elk formaat, kunnen
helemaal naar smaak en voorkeur

afgewerkt worden. Dat bespreken we
samen, zodat je de mooiste taart op

tafel kan zetten.
opties:
1) Grote tulbandcake
    (eventueel in laagjes)
2) Afgewerkte minitulbandjes
3) Minitulbandjes, live afgewerkt met  
    drip en topping naar de smaak van 
    je gast
4) Een grote tulbandcake én 
    minitulbandjes

prijs op aanvraag
 
 



Hou jij het hele gebeuren liever iets
meer low-key? Daar heeft Antoinette

een leuke oplossing voor:
een buffet aan mini-flappen!

 
Je kan kiezen uit verschillende

smaken: appel, abrikoos, kers, of
ander seizoensfruit. 

 
Je kiest de smaak en het aantal 

flapjes zelf uit en ik regel de rest!
 

prijs op aanvraag
 
 

ALL-IN BUFFET

FLAPPENBUFFET

Heb jij net graag een gigantisch
buffet met aller erop en eraan?

Dat kan uiteraard ook!
 

Je kan het buffet zelf samenstellen.
Hier zijn enkele suggesties:

 
Tulbandcake (groot en/of klein)

Chocolate chip cookies
Cheesecake-in-een-potje

Brownies met ganache
Verschillende cakes

Muffins met seizoensfruit
Flappen (mini of groot formaat)

Speculoos/cinnamon buns
 

prijs op aanvraag
 
 

ANDERE OPTIES

Pak jij je grote feest net iets anders
aan? Superleuk!

 
Ook dan kan Antoinette je van 

lekkers voorzien. 
 

Brunch, afternoon tea, ontbijt of
lunch, we doen het allemaal!

 
Contacteer ons voor meer info.

 


