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TALK

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 feest!



CAKE

JOUW 
DESSERT

TULBANDJES
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!
 

vanaf €3,5 p.p.

Cake is goed voor elke gelegenheid! Ik
maak originele en frisse combinaties:

mango-chilicake
abrikozen-kardemomcake

matcha-witte chocoladecake
lavendel-bosbescake

 
Maar ook klassieke smaken als
vanille-, marmer-, appel- en

chocoladecake
 

vanaf €20/cake



Koekjes zijn altijd een goed idee, als
deelf van een groter buffet of als

kleine traktatie.
 

klassieke chocolate chip cookies
chocolate chip peanut butter cookies

chocolate chip caramel cookies
 

vanaf €2/stuk
per 10 stuks

 
 
 
 

MEER LEKKERS

KOEKJES

Uiteraard stopt het niet bij
tulbandjes, cake en koekjes!

We maken nog veel meer lekkers:
 

taart (in verschillende smaken)
cheesecake-in-een-potje

fudge (naar seizoen)
muffins (naar seizoen)

brownies (onze grote favoriet!)
seizoensgebak zoals pepernoten,

carrot cake, advocaat,... 
 

prijs op aanvraag
 
 

Heb je een grote gelegenheid op de
planning staan, zoals een

trouw/communie/verjaardag?
 

Daar heb ik speciale Antoinette-
formules voor, zo haal ik voor jou het

denkwerk uit je grote dag.
 

Het document met de
cateringformules kan je hier

downloaden.
 
 

DESSERTCATERING

https://www.canva.com/design/DAFMH1t3U1o/edit

