UMCG Grand Café Taarten
De verwentaart van vroeger is helemaal terug. En daarmee een stukje eetplezier!
De taarten van het UMCG Grand Café zetten de ambachtelijk bereide taart weer
hoog op de agenda van iedereen die de koffie- of theepauze wil beleven als puur
verwenmoment.
Een hele taart (12 punten) kost € 12,50 en een halve taart (6 punten) kost € 8,00.
De carrot cake (10 punten) kost € 17,50) en een halve carrot cake (5 punten) kost
€ 11,50.

Het assortiment van onze taarten bestaat uit:
Carrot Cake (10 punten) – een smeuige, licht gekruide cake
Heerlijke stukjes wortel gezoet met bruine suiker,
gebakken in een smeuïg beslag en op smaak gebracht
met vruchten als sinasappel, citroen en met kruiden als
kaneel, nootmuskaat en kokosnoot.
De crèmevulling -en topping met pistache nootjes
maken de cake heerlijk af en zorgen voor een frisse
finish.

Bosvruchtentaart (12 punten) – Een verfrissende hap pure zaligheid
Vruchten beleven niet alleen in de
zomer hun hoogseizoen. Met onze
friszoete bosvruchtentaart vallen ze
het hele jaar door in de smaak! De
heerlijke mix van zachte, fijne
vruchtenroom en zorgvuldig
geselecteerde bosvruchten op een
bodem van zanddeeg maakt deze
premium fruittaart ronduit
onweerstaanbaar.

Caramel cheesecake (12 punten) – Voor de fijnproever
Deze cheesecake smaakt naar meer! De heerlijk romige kaas
op een bedje van krokant zanddeeg maakt deze populair
klassieker tot een absolute topper. Een taart die op geen
enkele kaart mag ontbreken.

Chocolademoussetaart (12 punten) – Enig in zijn soort en supergewild
U zult smelten voor deze unieke
chocolademousse taart.
De rijkelijke en heerlijke chocoladecrème,
omringd door malse chocoladecake en
bestrooid met fijn cacaopoeder staat borg
voor een unieke chocolade beleving.

Normandische appeltaart (12 punten) – een smaak om in te bijten
Heerlijk verse stukjes appel, overgoten met zachte
vanillecrème voor een smeuïge textuur en
afgewerkt met een fijne amandeltoets voor een
extra lekkere smaakbeleving. En dat op een bedje
van krokant zanddeeg. Bestaat er een woord voor
deze zalige verwennerij ? Jazeker:
onweerstaanbaar!
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