
Onderstaand vindt u onze losse dessertbuff etten. Deze kunt u kiezen om uw buff et of proeverij af te 
sluiten.  Een dessert buff et is te bestellen vanaf 30 personen.

Flora party & event | Parklaan 4 | 2771 GB Boskoop
0172-766047 | info@fl oraboskoop.nl | www.fl oraboskoop.nl

Dessert buff et ‘Wilgenroos’

 - Witte chocolade mousse met Licor 43
 - Tiramisu met cognac
 - Mousse van passiefruit met mango en verse ananas

Prijs € 6,00 per persoon

Dessert buff et ‘Klimroos’

 - Diverse ijssoorten
 - Amerikaanse pannenkoekjes
 - Vers fruit salade
 - Warme kersen en pure chocoladesaus
 - Slagroom

Prijs € 7,00 per persoon         

Hollandse Proeverij dessert
Traktatie op etagères

 - Bavaroise van rijstepap met kersen 
 - Wentelteefjes met gepocheerde peer
 - Vanille ijs met aardbeien en Romanoff saus

Prijs € 7,50 per persoon

Italiaanse Proeverij dessert
Traktatie op etagères

 - Tiramisu cocktailtje met cognac en amandelkoekjes
 - Italiaanse cheesecake met frambozen
 - Cassata met gekonfi jte vruchten

Prijs € 7,50 per persoon

Wereldse Proeverij dessert
Traktatie op etagères

 - Irish coff ee parfait ijs met whisky
 - Piña colada bavarois met verse ananas
 - Chocolade truff eltaart met frambozensaus

Prijs € 7,50 per persoon

Dessert buff et ‘Bellefl eur’

 - Charlotte Russe met bitterkoekjes, fruit 
  en Maraschino likeur
 - Irish Coff ee parfait ijs
 - Profi teroles taart met pure chocolade saus
 - Meringue taart met aardbeien
 - Diverse Italiaanse ijssoorten

Prijs € 8,50 per persoon            

Dessert buff et ‘Schone van Boskoop’

 - Zweedse rijstbavarois met witte chocolade, 
  Grand Marnier en kersen
 - Italiaanse tiramisu met mascarpone en cognac
 - Mousse van passievrucht met mango en verse ananas
 - Butterscotch parfait ijs met karamel
 - Panna cotta met frambozen
 - Diverse Italiaanse ijssoorten 

Prijs € 8,50 per persoon 

Parfait ijs
Parfait - ook wel stilstaand ijs genoemd - is een luxe ijssoort 
die zonder machine gemaakt kan worden. Parfait is een 
luchtig mengsel van eidooier, room en suiker en kan in 
verschillende smaken bereid worden. Een parfait wordt 

stilstaand bevroren zonder in te roeren. 

Panna cotta
Panna cotta is een Italiaans nagerecht, waarvan de naam 
letterlijk gekookte room betekent. Het komt van oorsprong 
uit de Noord-Italiaanse regio Piëmont. De basisingrediënten 
zijn room, melk, suiker en gelatine. De room, melk en suiker 
worden een kwartier gekookt, eventueel met vanille. Dan 
wordt er zoveel gelatine in opgelost, dat het mengsel na 

afkoeling zijn vorm behoudt.


