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Hoera! Jullie gaan trouwen
Ondertussen hebben jullie een datum gepland, een trouwlocatie uitgezocht en bruidskleding gepast.  

Nu wacht jullie nog iets anders te doen, namelijk het samenstellen van de perfecte bruidstaart! 
Wat leuk dat jullie bij Patisserie – Chocolaterie – Glacerie LuuX terecht zijn gekomen en overwegen om de  

bruidstaart door ons te laten verzorgen. Onze patissiers focussen zich op verfijnde bruidstaarten, die door een  
ringetje te halen zijn. Willen jullie een klassieke of moderne taart? Decoratie van marsepein of fondant of liever echte 

bloemen? Voor 30 of voor 100 personen? Er zijn veel creaties mogelijk! Wij staan bekend om de chique uitstraling 
voor gebak en de voortreffelijke smaakcombinaties, die per seizoen verschillend zijn. 

In deze brochure nemen wij jullie mee wat er bij ons mogelijk is en helpen we jullie op weg  
met deze heerlijke voorbereiding. 

Groetjes Luuk  
en het team van Patisserie LuuX 
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Planning: 
Wij adviseren om ruim van te voren contact met ons op te nemen (circa vier maanden voor jullie bruiloft).  
Vooral in het hoogseizoen (mei t/m september)  is het erg druk en worden er veel bruidstaarten besteld. 

• Maak vooraf een lijstje met jullie wensen;  

• Stuur een mail naar info@luux.shop waarbij jullie aangeven een (vrijblijvende) afspraak te willen maken om de  
mogelijkheden van een bruidstaart te bespreken. Hierin geven jullie aan of jullie dit willen bespreken met de  
patissier in de winkel van Ouderkerk a/d IJssel of Krimpen a/d Lek. Een afspraak maken kan van maandag t/m 
vrijdag tussen 15:00 en 18:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur.  

• Tijdens de afspraak kunnen jullie smaken proeven. Jullie krijgen een kopje koffie of thee en acht petitfours met  
diverse smaken geserveerd (de smaken die wij jullie kunnen bieden staan beschreven in het hoofdstukje  
smaken en vullingen). Daarnaast kunnen we de presentatie van de bruidstaart bespreken en kunnen jullie de 
diverse kleuren marsepein/ fondant in het echt zien.  

• De kosten van de proeverijafspraak zijn €19,95. Wanneer de bruidstaart bij ons wordt afgenomen worden de  
kosten op de eindfactuur in mindering gebracht.  

• Na de afspraak krijgen jullie van ons binnen één week de offerte toegestuurd. 

Details:
Ongeveer één maand van te voren hebben wij weer contact over een aantal (openstaande) zaken. Hebben jullie  
bijvoorbeeld verse bloemen op de taart gekozen: wie komt deze bij ons brengen, kloppen de kleuren en het aantal 
personen nog etc. Ook stemmen we af waar de taart bezorgd moet worden en op welk tijdstip. Verwachten jullie van 
ons dat wij de taart in elkaar zetten/ neerzetten of dat de ceremoniemeester(s)/ locatie dit voor jullie doet?  
Ongeveer één week na de bruiloft ontvangen jullie de factuur.  

De trouwdag!
 

De taart wordt goed ingepakt en met uiterste voorzichtigheid bezorgd op jullie trouwlocatie. Mocht er afgesproken 
zijn dat wij de taart voor jullie in elkaar zetten of neerzetten dan zorgen we dat dit ook volgens afspraak gebeurd. 

Materialen retour 
Hebben jullie gebruik gemaakt van kokers of standaarden etc. dan verwachten wij deze binnen één week retour in 
een van onze winkels.

Hoe gaat een bruidstaart bestellen in zijn werk?
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Bij LuuX hebben passie voor smaken, ingrediënten en decoreren  
 

Bij LuuX is er veel mogelijk. De juiste combinaties van smaken moeten met elkaar in balans zijn. Jullie en de gasten 
moeten het niet alleen heerlijk vinden, maar er ook nog lang niet over gepraat raken! Al onze taarten worden  
gemaakt met de beste ingrediënten; echte roomboter, Callebaut chocolade, Lubeca marsepein 1: 1/5, vers fruit etc. 
Alle combinaties van ingrediënten in de taart zijn door onze patissiers met aandacht samengesteld, zodat ze het beste 
tot zijn recht komen. Niet alleen de binnenkant van de taart is belangrijk, maar het oog wil ook wat. Het is belangrijk 
dat jullie je van tevoren verdiepen in 
welke stijl bruidstaart past bij jullie 
bruiloft. 

Bruidstaarten
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Marsepein bruidstaarten 
Marsepein is zoet van smaak, maar niet zo zoet als fondant.  
Dit komt omdat marsepein een combinatie is van amandelen en suiker.

Voor de vullingen van de marsepein bruidstaarten 
kan er gekozen worden uit:
• Vanille frambozen vulling
• Vanille passie-mango vulling
• Champagne perzik vanille vulling
• Gezouten caramel vulling
• Slagroom vulling
• Chipolata crème vulling
• Aardbeien crème vulling
• Passievrucht crème vulling 

Voor een uitgebreide uitleg van de smaken en 
vullingen verwijzen wij jullie naar pagina 14.

Marsepein is in de volgende kleuren te maken:
• Geel
• Extra wit  
• Rood  
• Blauw  
• Groen 

• Oranje 
• Crème 
• Koffie bruin 
• Roze  
• Limoen groen 
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Kiezen jullie voor klassiek, modern of een romantische uitstraling qua kleuren en 
structuren? 
Fondant is zoet, want het bevat alleen water, suiker en glucose. Wij rollen de fondant mooi dun uit, zodat de zoete 
fondant niet te overheersend is. Fondant taarten zijn een populaire stijl 
bruidstaarten. Met fondant taarten zijn er sprekendere kleuren 
mogelijk als bij marsepein taarten en met fondant valt beter te 
boetseren. 

Fondant bruidstaarten

Fondant is in de volgende kleuren te maken:
• Geel
• Wit  
• Rood  
• Blauw  
• Groen 

• Oranje 
• Crème 
• Koffie bruin 
• Roze  
• Limoen groen 

Voor de vullingen van de fondant bruidstaarten 
kan er gekozen worden uit:
• Vanille frambozen vulling
• Vanille passie-mango vulling
• Champagne perzik vanille vulling
• Gezouten caramel vulling
• Slagroom vulling
• Chipolata crème vulling
• Aardbeien crème vulling 
• Passievrucht crème vulling

Voor een uitgebreide uitleg van de smaken en 
vullingen verwijzen wij jullie naar pagina 14.
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Fluwele bruidstaarten
Een fluweel afgespoten bruidstaart heeft een chique uitstraling! 
De bruidstaart wordt met een dun laagje chocolade fluweel afgespoten. 

Voor de vullingen van fluwele bruidstaarten kan er 
gekozen worden uit:
• Vanille frambozen vulling
• Vanille passie-mango vulling 
• Champagne perzik vanille vulling
• Gezouten caramel vulling

Fluwele chocolade is in de volgende kleuren te maken:
• Paas geel
• Mango geel
• Limoen groen  
• Rood  
• Roze 
• paars 

• Wit
• Oranje 
• Caramel
• Koffie bruin 
• Lichtbruin  
• Bruin oranje 

Voor een uitgebreide uitleg van de smaken en 
vullingen verwijzen wij jullie naar pagina 14.
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Een extra biscuit bandje om de taart kan gemaakt  
worden in de kleuren: 

Geglaceerde bruidstaarten
Geglaceerde bruidstaarten glimmen als een spiegel 
De taart wordt strak geglaceerd met een chocolade glacage. Dit betekent dat de 
taart een mooie glans over zich heen krijgt en werkelijk glimt als een spiegel.

• Geel
• Limoen groen  
• Rood  
• Roze  
• Paars 

• Oranje 
• Paas geel 
• Mango geel 
• Koffie bruin  
• Wit 

Voor de vullingen van de geglaceerde  
bruidstaarten kan er gekozen worden uit:
• Vanille frambozen vulling
• Vanille passie-mango vulling
• Champagne perzik vanille vulling
• Gezouten caramel vulling

Voor een uitgebreide uitleg van de smaken en 
vullingen verwijzen wij jullie naar pagina 14.

• Geel
• Goud  
• Paars  
• Roze  
• Chocolade bruin

• Charlotte biscuit 
• Crème 
• Wit 
• Groen  

Een chocolade glacage is in de volgende kleuren te maken:
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Gelei met biscuit bruidstaarten

• Geel
• Goud  
• Paars  
• Roze  
• Chocolade bruin

• Charlotte biscuit 
• Crème 
• Wit 
• Groen  

Voor de vullingen van gelei bruidstaarten kan er gekozen 
worden uit:

• Vanille frambozen vulling
• Vanille passie-mango vulling
• Champagne perzik vanille vulling
• Gezouten caramel vulling

Voor een uitgebreide uitleg van de smaken en 
vullingen verwijzen wij jullie naar pagina 14.

• Neutraal zilver
• Neutraal goud  
• Neutraal (doorzichtig)
• Rood  

• Chocolade bruin
• Geel 
• Lila 
• Roze  

Voor de kleuren van de gelei kan er gekozen worden uit:

In de rand van de taart (vanaf de onderkant gezien) wordt een biscuit (van +/- 3 cm) geplaatst, daarna is er een  
randje mousse te zien (+/- 1 cm) en bovenop een laagje gelei. 

Voor de kleuren van het biscuit kan er gekozen worden uit:
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Decoratie op de bruidstaart
Jullie hebben kunnen lezen wat wij kunnen bieden op het gebied van smaak en afwerking aan de buitenkant van de 
taart, maar hoe zouden jullie de taart gedecoreerd willen hebben?  

Dit kan zijn met verse bloemen, marsepein rozen, bloemen van plastische chocolade of andere chocolade decoratie 
(eventueel eigen ontwerp).
Bloemen bepalen de look van de bruidstaart. Moet alles eetbaar zijn of kiezen jullie voor een natuurlijke look met 
verse bloemen. Echte bloemen dienen één dag van te voren in een van onze winkels afgegeven te worden.  
(Geef bij de bloemist aan dat er volle bloemen gewenst zijn, dus geen bloemen in knop!). 

Een mooie taarttopper maakt de bruidstaart af. Gaan jullie voor een klassiek bruidspaartje bovenop? Of toch een 
acryl of hout topper met bijvoorbeeld jullie initialen. Toppers dienen ook één dag van te voren in één van onze  
winkels afgegeven te worden. 
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Presentatiemogelijkheden en Maten taartvormen
Er zijn verschillende drie verschillende presentatiemogelijkheden

• De bruidstaart kan op transparante kokers worden geplaatst. De maten van de taartvormen die hier op passen 
zijn 6-8 persoons of 10 persoons taarten. 

• Het ook mogelijk om te kiezen voor één aansnijtaart met losse gebakjes in dezelfde stijl (zie de foto op de  
voorkant van de brochure). De aansnijtaart is dan voor 10 personen en de losse gebakjes zijn te bestellen vanaf 
32 stuks. Dit wordt gepresenteerd op de transparante kokers. 

• De bruidstaart kan ook op een klasieke bruidsstandaard gepresenteerd worden. Op de bruidsstandaard passen 
vijf lagen. De taart is dan voor maximaal 74 personen. Hebben jullie meer dan 74 gasten, dan kunnen er losse 
taartjes in dezelfde stijl bij gezet worden. Hieronder vinden jullie een overzicht van de maten en lagen van de 
taarten. 

 
Totaal aantal personen:

Laag 1 6-8 personen 6 - 8

Laag 2 10 personen 18

Laag 3 14 personen 32

Laag 4 18 personen 50

Laag 5 24 personen 74
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Dieetwensen en Prijzen
Dieetwensen
 
Heeft één van jullie of iemand van de gasten een voedselallergie of dieetwens? Niets is zo vervelend als iedereen van 
de taart eet en sommige gasten helaas moeten overslaan vanwege een allergie of dieetwens. Daar kunnen wij  
rekening mee houden. Bespreek met ons de mogelijkheden.

Prijzen
 
Elke bruidstaart is uniek. Daarom kunnen wij jullie de exacte prijs geven als wij alles met elkaar besproken hebben. 
De prijzen variëren op basis van de complexiteit van jullie wensen, de bezorgkosten en de gesprekken voor het 
realiseren van jullie droomtaart. Na de afspraak sturen wij jullie de offerte toe. Uiteraard zijn jullie er vrij in om ook 
verder te oriënteren.
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Smaken en vullingen
Vanille frambozen vulling

Marsepein taart 
Fondant taart

De taart wordt opgebouwd uit drie lagen duchesse biscuit met aan de rand een vanille 
crème au beurre en daartussen een vanille mousse  
en een frambozen compote.

Fluwele taart 
Geglaceerde taart 
Gelei met biscuit taart

De taart wordt opgebouwd uit een frambozen compote, een vanille mousse met dunne 
lagen duchesse biscuit op een bretonse koekbodem.

Vanille passie-mango vulling

Marsepein taart 
Fondant taart

De taart wordt opgebouwd uit vier lagen duchesse biscuit met aan de rand een vanille  
crème au beurre en daartussen een passie mango mousse, een vanille cremeux en een 
passie mango cremeux.

Fluwele taart 
Geglaceerde taart 
Gelei met biscuit taart

De taart wordt opgebouwd uit een passie mango mousse, een vanille cremeux en een  
passie mango cremeux met daartussen dunne lagen duchesse biscuit op een bretonse 
koekbodem.

Champagne perzik vanille vulling

Marsepein taart 
Fondant taart

De taart wordt opgebouwd uit vier lagen duchesse biscuit met aan de rand een vanille  
crème au beurre en daartussen een witte chocolade champagne mousse, een perzik  
compote en een vanille cremeux.

Fluwele taart 
Geglaceerde taart 
Gelei met biscuit taart

De taart wordt opgebouwd uit een passie mango mousse, een vanille cremeux en een  
passie mango cremeux met daartussen dunne lagen duchesse biscuit op een bretonse 
koekbodem.

Gezouten caramel met melk en pure chocolade vulling

Marsepein taart 
Fondant taart

De taart wordt opgebouwd uit vier lagen duchesse biscuit met aan de rand een vanille 
crème au beurre en daartussen een gezouten caramel mousse, een melk chocolade Arriba 
cremeux en een pure chocolade cremeux.

Fluwele taart 
Geglaceerde taart 
Gelei met biscuit taart

De taart wordt opgebouwd uit een gezouten caramel mousse, een melk chocolade Arriba 
cremeux en een pure chocolade cremeux met daartussen dunne lagen duchesse biscuit op 
een bretonse koekbodem.
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Smaken en vullingen

Slagroom vulling

Marsepein taart 
Fondant taart

De taart wordt opgebouwd uit drie lagen duchesse biscuit met daartussen Zwitserse Room, 
slagroom en een aardbeien confiture.

Aardbeien crème vulling 

Marsepein taart 
Fondan ttaart

De taart wordt opgebouwd uit drie lagen duchesse biscuit, een luchtige aardbeien crème 
au beurre en een aardbeien confiture.

Chipolata crème vulling 

Marsepein taart 
Fondant taart

De taart wordt opgebouwd uit drie lagen duchesse biscuit met daartussen een marasquin 
crème au beurre, Zwitserse room met marasquin, bitterkoekjes en amerenakersen.

Passievrucht crème vulling

Marsepein taart 
Fondant taart

De taart wordt opgebouwd uit drie lagen duchesse biscuit met daartussen een  
passievrucht crème au beurre en een passie mango compote.



 

Contactgegevens

 @LuuX patisserie chocolaterie glacerie

 @luuxbydeberekuil

 www.luux.shop

LuuX by de Berekuil

Winkels:

Dorpsstraat 56
2935 AD Ouderkerk aan den IJssel 
0180-681864
 
De Markt 207-209 
2931 LC Krimpen aan de Lek
0180-472578 

Contactpersonen: Luuk Schaper 
                                 Maryke van Daalen


