
Desserten &
hartige cupcakes

voor al je feesten en recepties



Ik ben Raf. Elke dag bereid ik met veel 
liefde en goesting taarten, cupcakes, 

cookies, brownies en andere lekkernijen 
´voor bij de koffie´ in mijn cakery en 

koffiebar, gelegen in het hart van Lier.

Liefde gaat door de maag? Dat zal wel 
zijn! Indien je die liefde graag deelt maak 
ik met veel plezier al jouw desserten en 
zet ik het buffet klaar. Voor ieder wat 

wils dankzij onze verschillende formules. 
Curiezeneuzen vinden een staaltje van 

ons kunnen op Instagram.

Barwie?

 barrafcakery



20 personen 
€120,-

40 personen 
€280,-

60 personen 
€480,-

+ 60 personen
op aanvraag

Bruids

Naked   Witte Roomkaasglazuur   Oreo

Ferrero Rocher   Chocolade

TOPPINGS

taarten

CAKE

Vanille   Vanille Framboos   Chocolade Bosbes   Chocolade

Appel   Appel Oranje Bloesem   Oreo   Rozenwater Lavendel

Chocolate Chip   Groene thee citroengras



gelatine-free 
taarten

VOOR 10 À 12 PERS.

  € 30  

banoffee pie

mangoffee pie

tiramisu taart

tiramisu taart met oreo 

tiramisu taart met rode vruchten 

chocomousse taart 

chocomousse taart met oreo 

chocomousse taart met banaan

Tulbanden
VOOR 8 PERS.

  € 21  

cake met lavendel, 
pistache en rozenwaterglazuur

green tea cake met citroenglazuur 

notencake met oranjebloesemglazuur

volkorencake met appelsien en 
chocoladeglazuur

Muffins
PER STUK

 € 3  
framboos crumble

chocolade blauwe bes

vanille

oreo

chocolade

appel maanzaad

meergranen appel(sien)

chocolate chip



Cakes

MET ROOMKAASGLAZUUR 

VOOR 10 À 12 PERS.

€ 35  

carrotcake met roomkaasglazuur

frambozencake met wittechocolade en 
speculooscrumbleglazuur

double chocolate cake

double chocolate cake met blauwe 
bessen

Ferrero rocher cake

Oreo cake

Oreo cake met frambozen

Drooggebak

VOOR 8 PERS.

€ 18  

marbled swirl (marmercake) 

vanillecake

rode vruchten cake

rode vruchtencake met crumble 

oreo cake

appelcake met kaneel

appelcake met oranjebloesem 

appel maanzaad cake

chocolate chip cake

chocoladecake

chocoladecake blauwe bessen 

volkorencake met appel

volkoren met appelsien en chocolade

Cheesecake

VOOR 10 À 12 PERSONEN

 € 30 
rood-fruit speculoos

oreo

blauwe bessen koekjes

aardbei petit beurre (fraisier)

Mini Cookies

AMERICAN STYLE

€ 1,5  

chocolate chip (lv gv)

smarties (lv gv)

havermout spelt (lv tv)

marshmallow pretzel

lv: lactosevrij gv: glutenvrij tv: tarwevrij



vanille
Oreo

banaan Oreo
chocolade vanille
double chocolate

chocolate chili
triple chocolate

framboos witte chocolade
bosbes slagroom
bosbes speculoos

carrotcake 

citroen merengue
citroen chocolade 

nutella
pindakaas veenbes

Ferrero rocher
mango

chocolate coffee caramel
appel karamel

framboos nutella
framboos oreo

red velvet

Cupcakes &
Mini Cupcakes 
€ 3,4 en € 1,7  



Glazen Potjes
PER 10 STUKS, PRIJS PER POTJE

€ 3  

vers zomerfruit met yoghurt

rood fruit met yoghurt

vers zomerfruit

tiramisu

tiramisu met Matterhorn gin

tiramisu rood fruit

tiramisu oreo

chocomousse

chocomousse met banaan

“Smurfen”potjes

plattekaas met rood fruit

plattekaas met oreo

plattekaas met blauwe bes

plattekaas met aardbei



Kokos
rotsjes

PRIJS VOOR 10 STUKS

  € 9,5  

natuur

chocolade

Lierse Vlaaikes
PER STUK

€ 1,5



Brownie
VOOR 10 À 12 PERS.

  € 25  

natuur

noten

vegan cocos

Bliss balLs
(vegan)

PER STUK

  € 3  

natuur

pindakaas

cacao



PER STUK

  € 1,9  

zonnebloempitten pesto 
parmezaan kerstomaat

gerookte zalm spinazie feta 

rode biet feta komkommer 

spek mosterd bicky uitjes

Hartige
     cupcakes



OH JA. OOK VOOR AL JE GEBAK OP MAAT KAN JE BIJ ONS TERECHT.



MA 9.00 -  17.30
DI GESLOTEN
WO-ZA 9.00 - 17.30
ZO 10.00 - 17.00

  barrafcakery
info@barraf.be
03 667 43 47
barraf.be
Antwerpsestraat 90, 2500 Lier


