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BuiksloterBakery Cakes&Bakes Assortiment: 
Begin 2022 
 
De BuiksloterBakery is een kleine thuisbakkerij in Amsterdam-Noord en wordt  
gerund door Sjoerd Servaas en Jayne Jubb. Wat begon als een hobby, is nu 
uitgegroeid tot een semi-professionele buurt-thuis-bakkerij.  
 
De eerste maanden van een nieuw jaar zijn meestal wat grijs en guur.  
Dus mogen wij wat kleur en vrolijkheid in je leven brengen met onze 
verrukkelijke baksels? 
 
Al onze baksels zijn een aantal dagen goed houdbaar in een luchtdichte 
container. Je kunt ze vaak ook prima invriezen. Handig voor als er wat over 
is…. 
 
BESTEL INFORMATIE 
We ontvangen je bestelling graag minimaal 48 uur van tevoren.  
Stuur je email naar buiksloterbakery@kpnmail.nl, met de gewenste 
hoeveelheden, afleverdatum en tijd of bel Sjoerd op 06-34211789 (eventueel een 
bericht achterlaten). 
Je kunt betalen met PIN, credit card, contactloos of met een tikkie. Uiteraard kan 
contant betalen ook.  
 
NAPOLEON HOEDJES  
Een van de meest iconische en geliefde Deense 
gebakjes: een bolletje zelfgemaakte amandelspijs 
'omhelsd' door een koekje van kruimeldeeg en 
gedompeld in pure chocolade. De combinatie van 
de iets bittere pure chocolade met het zoete van 
de amandelspijs en het krokante van het 
kruimeldeegkoekje doet je beseffen dat 
de Scandinaviërs toch echt wel iets weten over 
bakken. Verrukkelijk. 
Petje af voor deze hoedjes :=)  
€24,50 voor 20 stuks  NIEUW!  
 
DUIVELS ‘CRACK’  
Een crackertje (jazeker! Die dingen met van die 
'doorbreek gaatjes'…) bedekt met een laag 
caramel en afgetopt met een laag glanzende 
chocolade besprenkeld met cranberry’s en 
amandelschaafsel.  
Zo fout. Zo verslavend.  
Zo lekker. 
€22,50 voor 40 stuks  NIEUW!  
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BOOZY BROWNIES 
Chocolade én alcohol! Oh yeah...  
Onze moist 70% pure chocolade brownies die 
nog moisterder zijn geworden door het toevoegen 
van een alcoholische lading boozy gedroogde 
vruchten.  
Maak je geen zorgen: de booze is for sure 
verdampt in de oven. Je kunt dus met een gerust 
hart je nog 'droge jaar' voornemens volhouden. En 
het zelfs aan de kinderen geven… 
€24,50 voor 30 stuks  NIEUW!  
  
 
GEMBER-AMANDEL-KARDEMOM CARRÉS 
Tussen een zandkoekje en een cake in zijn deze 
suikerarme blokken heerlijk bij een kopje thee of 
koffie. De suiker komt alleen van de 
gemberbolletjes en van de naar karamel 
smakende kokosbloesemsuiker. De gember-
bolletjes zorgen voor een verrassende en vrolijke 
'hit' wanneer je een hapje neemt. Het 
amandelschaafsel bovenop geeft een prachtige 
textuur-contrast en de kardemom maakt het 
helemaal af. 
Ohhh man...wat lekker.  
€24,50 voor 30 stuks  NIEUW!  
 
 
 
COWBOY CAKE  
Een recept vanuit een echte ‘dude ranch’ in 
Wyoming (V.S). Als het een cowboy op zijn paard 
wakker kan houden, dan kan het jou zeker 
oppeppen achter de computer. Een luchtige 
chocolade cake met bovenop een koffie-chocolade 
topping en een mocha boontje. 
€24,50 voor 30 stuks 
 
 
 
FUDGY ESPRESSO WALNOOT SHORTBREAD 
Een krokante shortbread (zandkoekje) bodem 
met bovenop een laag zachte fudge-achtige vulling 
bomvol walnoten en espresso koffie.  
Om het nog even af te toppen drizzelen we er ook 
nog eens gesmolten pure chocolade overheen in 
de stijl van Jackson Pollock. Tjakka! Bon Appetit!  
€25,50 voor 30 stuks 
 
 



 3 

KOFFIE KOFFIECAKE 
We geven onze eigen draai aan een Amerikaanse 
klassieke coffee cake (die bizar genoeg géén koffie 
bevat). Hier hebben we zure room gebruikt in 
plaats van melk. Dat maakt een lichte, sappige 
sponscake. Aan de gebruikelijke kaneel-
suiker swirl tussenlaag hebben we een flink shot 
extra koffiesmaak toegevoegd ('Goede s'morgens, 
wereld!'). De kruimellaag bovenop wordt 
verder opgepimpt met een ‘beurre noisette’ om 
het een diepere nootachtige ondertoon te geven. 
Een echte koffiecake waar koffie in zit. 
Wereldnieuws. Verrukkelijk! 
€24,50 voor 30 stuks 
 
 
APPEL-KARDEMOM TULBANDJES 
Sappige ‘packed with flavour’ cakes.  
Deze tulbandjes zijn perfect  ‘uit het vuistje’ te 
eten ☺☺. 
Vol stukjes frisse appel en op smaak gebracht 
met het geliefde Scandi-kruid, kardemom. 
Heerlijk met slagroom of roomijs. Of zo bij de 
thee of koffie. 
€29,50 voor 24 stuks 
 
 

VRIJVAN BAKSELS 
Mocht je een gezondere keuze willen maken, dan ben je bij ons aan het juiste 
adres. We hebben baksels die ‘vrij van’ gluten, suiker en/of lactose zijn – en soms 
alle drie tegelijkertijd. Vrij van ‘iets’ en toch vol van smaak! 
 
 
GOOD-FOR-THE-SOUL BROWNIES 

Pssst! Niemand vertellen hoor, maar deze brownies 
zijn zoooooo lekker dat ze onze beroemde chocolade 
cheesecake brownies in de schaduw zetten.  
Een brownie die niks bevat – hoe is dat mogelijk? 
Veel oefenen. Heeuuuul veel oefenen. Ze zijn 
gemaakt met dadels, veel pure chocolade, eieren en 
een handvol walnoten. Super eenvoudig en onwijs 
lekker. Niet alleen good for the soul maar ook goed 
voor je lijf. 
Glutenvrij, suikervrij & lactosevrij 
€25,50 voor 30 stuks  
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BANANA BREAKFAST BARS 
Een zachte feel good-doet-je-goed-gezonde 
verwennerij. Een heerlijk voedend mengsel van 
haver, dadels, bananen, zonnebloempitten, 
walnoten en amandelen, samengebracht met de 
hypertrendy kokosolie en een beetje honing. 
Glutenvrij, suikervrij & lactosevrij  
€25,50 voor 30 stuks NIEUW! 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARDEMOM-CHOCOLADE MERINGUES 
Deze schuimtaartjes zijn kleine heerlijkheden met 
een krokante buitenkant en een met-kardemom-
gekruide zachte mousse-achtige binnenwerk.  
Bovenop doen we gesmolten pure chocolade uit de 
losse pols. Verslavend en oooo zo licht…. 
Glutenvrij & lactosevrij  
€22,50 voor 24 stuks NIEUW! 
 
 
 
 
 
 
BOTOX BLOKJES 
Een likkebaardende citroencake vol 
gezondheidsingrediënten: amandelmeel (vitamine 
E, antioxidant, en magnesium tegen stress), 
kurkuma (antioxidant) en citroen (vitamine C).  
What more can you ask for? 
Glutenvrij, suikervrij & lactosevrij. 
€24,50 voor 30 stuks 
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OLD FAVOURITES 
Deze baksels zijn zo geliefd en gevraagd dat ze niet meer zijn weg te denken uit 
ons Cakes&Bakes assortiment! 
 
MILLIONAIRES SHORTBREAD 
Zandkoekjes bodem, een dikke laag karamel  en 
bovenop een dun laagje pure chocolade. Veel beter 
dan die van Starbucks… echt! Tijd voor 
caramelletjes! 
€22,50 voor 40 stuks 
 
 
 
 
LEMON & LIME BARS 
Geen assortiment zou compleet zijn zonder onze 
populaire frisse lemon & lime bars. Een knapperige 
bodem van digestive koekjes (zoals in een 
cheesecake) met daarop een laag van citroen en 
limoen creme. Bovenop slagroom rozetjes. Lekker 
verkwikkend.  
€22,50 voor 30 stuks 
 
 
 
 
 
 
TIFFIN 
Een mengsel van chocolade, noten, 
sultanas-geweekt-in-sinaasappel en 
brokken digestive koekjes. Dit was de 
‘trouwtaart’ van Prins William & Kate 
Middleton en is een favoriet van The Queen 
bij een kopje thee.  
€24,50 voor 40 stuks 
 
 
 
 
CHOCOLADE CHEESECAKE BROWNIES 
Dit recept ontstond toen Jayne niet kon 
kiezen tussen een brownie maken of een 
cheesecake ….Het blijft een van onze meest 
geliefde en bestelde baksels 
€24,50 voor 30 stuks 
 
 
 
 



 6 

SINAASAPPEL MADELEINES
De Franse klassieker!  
Een luchtig sinaasappelcakeje, in de vorm van een 
schelpje, en niet te zoet. 
€22,50 voor 60 stuks 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELE TAARTEN 
Soms wil je gewoon een hele taart en geen blokjes: dan kun je zelf een lekkere 
punt snijden net zo groot (of klein) als je wilt. Dus bij deze! You’re welcome :=) 
 
 
SINAASAPPELBLOESEM CAKE 
Blijheid in één hap. Een moist boterige 
glutenvrije cake gemaakt van gemalen 
amandelen, maismeel en sinaasappel. Met het 
fleurige aroma van sinaasappelbloesemwater 
waan je je gemakkelijk ergens in warmere 
landen van achter je buro of je keuken. 
Glutenvrij. NIEUW! 
€22,50 voor 23 cm doorsnede cake 
 
 
 
 
BIG BIG COMFORT APPELCAKE 
Een flinke punt cake en een hug tegelijkertijd! 
Vandaar de naam 'Big Big Comfort Appelcake'.  
Een boterige sappige appelcake met een beslag 
bestaand uit boekweit, amandelmeel en maismeel om 
een extra laag complexiteit (poepoe hé) toe te 
voegen. Met geraspte appel in de cake én vele 
appelpartjes bovenop in een aantrekkelijke 
waaiervorm is dit zeker geen doodgewoon 
appelgebak 
Je kunt het zowel warm als koud eten. Een goede 
klodder crème fraîche, yoghurt of slagroom erbij zou 
ook niet mis zijn.  
€22,50 voor 23 cm doorsnede cake  
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SINAASAPPEL-MARMELADE TARTE 
Onze tarte aux fruits zou zo in een 
goede Franse patisserie winkel kunnen liggen. Een 
boterige kruimelige deegbodem, bestreken met 
marmelade, gevuld met frangipane (een mengsel 
van boter, eieren en amandelmeel) en royaal 
getopt met rijk-in-vitamine-C plakjes sinaasappels. 
Mochten bloedsinaasappels nog in seizoen zijn dan 
heb je de kleuren zoals in de foto. Zo niet dan is 
alles orange, en toch verrukkelijk. 
€22,50 voor 23 cm doorsnede tarte NIEUW! 
 
 
 
 
FRISSE RICOTTATAART MET HAZELNOTEN 
EN CHOCOLADE 
Wat een traktatie! 
Dit ruikt voortreffelijk wanneer het uit de oven 
komt. Een beslag van gemalen hazelnoten, 
ricotta, een beetje citroen en een vleugje gember.  
Vol hazelnoten en chocolade in een ricottabeslag 
met een kietel gemberpoeder is het onmogelijk 
om hier niet gek op te zijn.  
Oh ja, en het is ook toevallig glutenvrij.  
€23,50 voor 23 cm doorsnede cake NIEUW! 
 
 
 
BESTEL INFORMATIE 
 
We ontvangen je bestelling graag minimaal 48 uur van tevoren.  
Stuur je email naar buiksloterbakery@kpnmail.nl, met de gewenste 
hoeveelheden, afleverdatum en tijd of bel Sjoerd op 06-34211789 (eventueel een 
bericht achterlaten). 
 
Je kunt betalen met PIN, credit card, contactloos of met een tikkie. Uiteraard kan 
contant betalen ook.  
Indien gewenst krijgt je een (btw) rekening, dan wordt er 9% btw bovenop de 
hier genoemde prijzen berekend (business-to-business). 
Voor privé gebak is de reeds genoemde prijs inclusief de btw. 
 
We bakken graag voor mensen! Maar mocht het zo zijn dat we je bestelling niet 
kunnen aannemen door grote drukte of onvoorziene omstandigheden, dan geven 
we dat zo snel mogelijk door. Hopelijk kunnen we dan een andere datum/tijd 
vinden die iedereen goed schikt. 
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Het bestellen van aangepaste portie's (bijvoorbeeld 15 stuks ipv 30) is niet 
mogelijk. Dit in verband met de bakvormen die we gebruiken. We kunnen ze 
niet half vullen ;=) 
 
We hopen je snel blij te mogen maken met onze lekkere baksels. 
 
Jayne en Sjoerd 

 
Website: www.bakkenvoordeburen.nl (zie tabblad Cakes&Bakes) 
FB: bakkenvoordeburen 
Email: buiksloterbakery@kpnmail.nl 
Telefoon: 06-34211789 


