TLF: 52 84 37 77

Kaker.
Gi beskjed hvis du vil ha annet fyll enn standard i kakene.
Aprikossyltetøy, bringebærsyltetøy, jordbærsyltetøy, ananassyltetøy, vaniljekrem (ingen tillegg i pris).
Pasjonsfruktfromasj (30 kr tillegg pr lag), friske bringebær / jordbær (50 kr tillegg pr lag)

Fløtekake
Marsipankake

m/ aprikossyltetøy.
m/ bringebærsyltetøy.

Medium
Stor
4-kantet kake
4-kantet kake

ca 12 personer
ca 20 personer
30 + personer
40 + personer

Allergener: Egg, hvete og melk.
Allergener: Egg, hvete, melk og mandler.

500,600,750,1200,-

24 cm
28 cm

Dronning kake. Allergener: Egg, hvete, melk og mandler.
Jordbærsyltetøy, sjokolade, hjemmelaget krokan
og marengs.

Medium
Stor

590,690,-

Hvit dame. Allergener: Egg, hvete, melk og mandler.
Sukkerbunn, makronbunn, ananassyltetøy.

Medium:
Stor

590,690,-

Sjokoladekake. Allergener: Egg, hvete, soya, kan inneholde spor av melk (mandler i pynten)
m/ smørkrem og smeltet sjokolade på toppen Soya, melk.
Medium
550,m/ smørkrem og sprøytet krem på toppen. Soya, melk.
Stor
650,m/ ”cafe sting” krem. Egg, melk, soya.
4-kant 30+
800,m/ fløtebasert sjokoladekrem. Medium: 100,- tillegg. Stor: 130,- tillegg. 4-kant: 165,- tillegg. ) Soya, melk.
Pasjonsfrukt fromasj kake med sukkerbunn. Allergener: Egg, hvete, soya og melk.
Sukkerbunn, pasjonsfromasj og pyntet med frisk frukt
Medium
og sjokoladekant.
Stor
4-kantet 30+
Dronning Maude kake. Allergener: Egg, melk, mandler.
Saftig mandelbunn med herlig Dronning Maude fromasj.

26 cm

590,690,860,500,-

OREO kake. Allergener: Melk, soyabønner, gluten, kan inneholde spor av peanøtter og nøtter.
Oreo-kjeks, sjokolademousse, kremost og kremfløte.
Medium
Stor

500,600,-

Krokankake. Allergener: Egg, hvete, soya, melk og mandler.
Li-Ras egen vaniljesmørkrem og hjemmelaget krokan.

Medium
Stor

550,650,-

Karmøykake. Allergener: Egg, melk, mandler og hasselnøtter.
Variant av suksesskaken med mandelbunn, suksesskrem,
sjokoladekrem og kremfløte -pyntet med frisk frukt.

26 cm
Stor
4-kantet 30+

550,600,750,-

Suksesskake (kake med gul krem). Allergener: mandler, egg, melk.
Saftig mandelbunn med en fantastisk god gul krem.

26 cm

450,-

26 cm
4-kantet 30+

500,650,-

Ostekake. Allergener: Gluten og melk.
Kjeksbunn, ostekrem og gelé.
Du kan velge mellom: PASJON, BRINGEBÆR, SITRON eller JORDBÆR.

Eksempler på andre kaker:
Vi lager også dåpskaker
med håndlaget pynt.
Fra kr 900,Ta kontakt for riktig pris til din kake.

Tema kaker.
Fra kr 800,Ta kontakt for rett pris til din kake.

Firmakaker med logo.

Jubileums kaker
Ta kontakt for riktig pris til din kake.

Plast Figur på kakene :
Håndlaget sukkerpastababy
Spiselig bilde :

FRA kr 75,- tillegg. +++
FRA kr 135,- tillegg. +++

180,- pr ark

Send bilde på mail ferdig redigert
liramatas@gmail.com
Eller du kan ta med bildet selv, så legger vi det på for deg.

Betaling på forhånd eller ved henting.
Vi har kortautomat.
LIK oss på FACEBOOK: Li-Ra Mat as, Avaldsnes, Karmøy.
Sjekk ut siden vår for flere bilder av våre koldtbord, smørbrød og kaker!
Epost: liramatas@gmail.com

Hjemmeside: www.liramat.no

