
Mad og hjælp Toftlund  

Kage og kagetapas
Alt - til din fest.

Ring og bestil tid for et personligt møde Tlf. 29 90 04 10

Forespørg online www.bestilfestmad.dk

Cvr .12705603

http://www.bestilfestmad.dk
http://www.bestilfestmad.dk
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Kage og kage tapas 
  

Vores kager leveres kun sammen med festmenuer. 

Kagetapas kan dog bestilles uden hovedmenuer mod tillæg af transport 4,00 pr. km. 

Kageprint til egen kage leveres med post nord og tillægges fragt. 

Kagetapas indbetales herefter til konto 8 dage før festen hvor vi skalhave det endelige antal  kuverter 
oplyst . Der kan vælges at betale kontant på dagen ved levering . 

( Vi modtager ikke kort) 

Der opkræves depositum kr, 1000,- for reservation kagetapas efter ordreafgivelse. 

Depositum fratrækkes den endelig regning ved levering- , 

Depositum tilbagebetales ikke ved annullering af hele ordren.

Forespørg på kage/ kagetapas menuer  online, eller ring  29 90 04 10 

Der opkræves ikke penge ved onlineforespørgsel. 

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141750/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141750/


Kageprint af foto  kr. 89,00 
Print på spiseligt papir til egen kage A4 .
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Bag din egen kage og sæt et flot print på af spiselig sukkerprint .    

Kan udskrives med foto, tekst eller hvad I måtte ønske .

Sukkerprint Printes normalt  på A 4.    

God Foto af dit eget billede sendes pr. mail. 

I modtager 1 stk. spiseligt ark A4 .lige til at lægges på egen kage. 

Pris excl. fragt .

Pris først ark . kr 89,- 

Ekstra ark af samme billede.+ kr. 69,00 
pr. stk. 

Fragt tillæg ved forsendelse.  kr. 45,-

Kan afhentes i 6520 Toftlund ifølge aftale 
pr. tlf. 29 90 04 10. 

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748768/

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748768/
http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748768/


Kage1. Kransekage
Leveres kun sammen med hovedmenuer .
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Kransekage som overflødighedshorn med fyld. DKK 32.00 p.p.

Hjemmelavet overflødighedshorn med fyld. 

Min. 50 kuverter .

Fra  30 personer  Bestil kransekage top.

Under 30 kuverter 

3 stk. kransekage petit four pr. person.

Kransekage leveres kun sammen med 
hovedmenuer . 

forespørg online eller ring  29 90 04 10  

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748764/

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748764/
http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748764/


Kage 2. Etagekage 
Bryllupskage med blomster  . Leveres kun sammen med hovedmenuer.
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Bryllupskage.  pr. person 55,-  Excl. levering . 

Etage kage , firkantet . excl . levering. 

Blomster efter årstiden. Valgfri farve.

Der kan ikke ændres på kagen men I kan selv vælge farve på blomster. 

Min. 30 personer. 

Forespørg online eller ring 29 90 04 10.

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748766/

	 	

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748766/
http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/748766/


Ostelagkage 
Uden dessert som er udskiftet med kanapeér til reception. Inkl. levering og  returenring .
Gourmetkok på stedet 3 timer.  + 1 køkkenhjælp 3- 5 timer . Min. 50 kuverter med kok. 
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Den mest lækre cheesecake med citron og bær. Blød og ubagt.

Pris Pr. person  kr. 25,- 

Cheesecake med hvid chokolade, kiksebund. 

Kage Leveres kun sammen med hovedmenuer 

8 -10 personer pr. kage. 

Pris pr. kage  kr. 250,- 



kagetapas 3 stk. p.p. kr. 45,- 
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Små mini jordbærtærter 

Hvid chokolade oste kage  Macarons.  

• kransekagestykker, mv.

• Små kagestykker med frugt topping

• Hvid Chokolade mousse i små glas  .

• Mørk chokolade mousse i små glas.

• Studenterbrød / romkugler

• Små fondantkager 

• små cupcakes med chokolade 

• Små cupcake  med Vanilje

•

Ikke alt er hjemmelavet .

Min. 30 kuverter. Leveres kun sammen med hovedmenuer 

Pris for 3 kager  p.p kr.  uspecificeret . 

Forespørg online eller ring 29900410 

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/751791/

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/751791/
http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/751791/


Begravelses kaffe med hjælp
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Pakke 1 .

Inkl. kaffe og te, sukker og fløde .

2 x 1/2 Hjemmebagt bolle med pålæg og pynt .

Flødelagkage med frugt pynt 

3 hjemmelavede Småkager.

Pris pr. person. kr. 75,00  inkl. 1 hjælp under arrangementet ( Ankommer og brygger kaffe 
alt efter forventet antal fremmødte. )

Inkl. max.  3 timers køkkenhjælp. 

Tillæg ved flere timer kr. 200,- pr. time. 

Vi bliver gerne og tager opvasken og oprydning efter kaffen . 

Tillægskøb: Andre forslag 

Kringle 20,00

Hjemmelavet suppe med boller og brød 

Klar suppe, asparges suppe eller gullash suppe.  

Opdækning kr.  25,- . inkl duge servietter og lys . 

Let blomsterpynt til borde. Inkl leje af vaser. Fra kr. 20,- pr. bord .

Hjælp inden og under  arrangementet. pr. påbegyndt time kr. 200,- 

Drikkevarer. kan leveres med retur ret af ubrudte kasse.

Forespørg online eller ring 29900410 
http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/758686/

http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/758686/
http://bestil-festmad.mozello.dk/katalog/params/category/141747/item/758686/


Store cupcakes kr. 30,- 
Leveres kun sammen med hovedmenuer 
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Lakrids muffins med hvid chokolade . smurt med smørcreme  og dekoreret

Portionskager, almindelig størrelse .

God til alle former for fest . Valgfrie farver. 

Tilbud Barnedåb/ fødselsdag/ reception mv.  Hjemmebagte kager.

Kage Leveres kun sammen med 
hovedmenuer 

Valgfri farve af fondant. 


