
WELKOM, BIJ SWITI KUKU. 
Switi kuku wat "zoete koek" betekend maakt heerlijke taarten voor elke gelegenheid. 

Of je nou op zoek bent naar een originele verjaardagstaart, bruidstaart, themataart of cupcakes dan ben je hier aan het juiste 

adres. Daarnaast is het ook mogelijk om een workshop te volgen waar je zelf leert om een taart te vullen en vervolgens te 

decoreren.  

In de onderstaande informatie en tabellen vindt u een overzicht van alle prijzen. De prijzen voor taarten en cupcakes staan niet 

vast. De uiteindelijke prijs hangt af van welke wensen je hebt. Denk hierbij aan versieringen, smaken, uitstraling en/of 

ingrediënten. 

Voor bruidstaarten wordt er overigens een offerte samengesteld. Het bedrag hangt af van de wensen van het bruidspaar. 

PRODUCTEN 

TAARTEN 

De taarten worden gemaakt van een biscuitcake. De biscuitcake wordt gemaakt zonder boter waardoor de cake lekker 

luchtig wordt. 

De taarten kunnen worden gevuld met diverse smaken. De taarten worden naar wens van de klant versierd met fondant of 

marsepein. 

 

 

STAPELTAART(EN) 

Het is ook mogelijk om een stapeltaart te bestellen. Voor elke laag wordt er  € 2,- stapelkosten berekend. Zie hieronder 

enkele voorbeelden: 

VOORBEELD 1:  

Een taart voor 25 personen. Taart van 10 personen + taart vor 15 personen.  

De berekening is dan € 27 + € 37 + € 2 (stapelkosten) = +/- € 66. 

VOORBEELD 2:  

Je wilt een stapeltaart voor 45 personen. Taart voor 10 personen + taart voor 15 personen + taart voor 20 personen.  

Dit wordt € 27 + € 37 + € 47 +  € 4,- (stapelkosten) = +/- € 115.  

Heb je zelf ideeën over andere combinaties laat het dan weten en we bekijken samen naar de mogelijkheden. Zie hieronder 

voor eventuele overige taarten. 

Meptaartje € 5,-   (Alleen te bestellen in combinatie met een taart) 

Prinsessentaart € 45,-  (Inclusief pop) 

Personen Prijs vanaf 

5 € 17,- 

10 € 27,- 

15 € 37,- 

20 € 47,- 

25 € 57,- 

30 € 67,- 

35 € 77,- 

40 € 87,- 



CUPCAKES 

De cupcakes worden net als de taarten gemaakt van biscuit. Eventueel andere smaken behoort tot de mogelijkheden.  

De cupcakes worden versierd met fondant of marsepein. Ook kunnen de cupcakes met een toefje crème bespoten worden.  

Er is keuze tussen mini cupcakes of normale cupcakes. 

Prijzen zijn vanaf € 1,- 

 

 

 

* Minimale afname 10 stuks 

** Prijzen zijn per cupcake 

CAKEPOP 

Cakepop is een cakeje op een stokje, gedipt in chocola. De cakepop kan in verschillende kleuren en vormen worden 

gevormd en versiert. De cakepops worden gemaakt op basis van cakekruimels en boter crème.  

Prijzen zijn vanaf € 1,- per stuk. Minimaal afname 10 stuks.  

 

WORKSHOPS 

Wil je zelf leren hoe je taarten of cupcakes moet decoreren. Of ben je op zoek naar een workshop voor een vrijgezellenfeest, 

familiedag, personeelsfeestje of gewoon een creatieve dag met vrienden. Workshops worden bij Switi Kuku gegeven bij 

minimaal 4 en maximaal 8 personen. We hebben workshops voor beginners en voor mensen die al iets meer ervaring 

hebben. Er zijn een aantal workshops waaruit je kan kiezen. 

Voor groepen van 4 of meer personen is het ook mogelijk om een workshop op locatie te volgen. Neem contact op om de 

mogelijkheden te bespreken. 

Alle workshops die worden gegeven zijn inclusief taart of cupcakes en gebruik van alle materiaal.  

Workshop Prijs 

Basis € 30,- 

Cupcakes € 35,- 

Tasje € 45,- * 

Kinderfeestje € 12,50 

* Met sheet wordt € 50,- 

BASIS WORKSHOP 

Deze workshop is geschikt voor beginners. Tijdens deze workshop leer je hoe je een taart moet snijden, vullen, afsmeren en 

vervolgens met bekleden met fondant. Hierna wordt de taart naar eigen creativiteit gedecoreerd. Na afloop ga je met een 

eigen gedecoreerde taart naar huis. 

Duur:  +/- 3 uur 

Kosten:  € 35,- per persoon 

  

Maat Prijs van per stuk * 

Mini cupcakes € 1,- ** 

Normale cupcakes € 2,- ** 



CUPCAKES WORKSHOP 

Tijdens deze workshop leer je 6 cupcakes te decoreren. Je kunt je cupcakes versieren met verschillende uitgestoken 

figuurtjes. Hierbij kun je denken aan bloemetjes, vlinders, cijfers, enz. Daarnaast leer je ook op andere manieren hoe je een 

cupcake kunt versieren. 

Duur:  +/- 2,5 uur 

Kosten:  € 30,- per persoon 

TASJE WORKSHOP 

Deze workshop is geschikt als je al enig ervaring hebt met het bekleden van taarten. Tijdens deze workshop gaan we de 

taart snijden, vullen, afsmeren en vervolgens bekleden met fondant. Daarna gaan we alle details aanbrengen die de taart tot 

een leuke tas maken. 

Duur:  +/- 3 uur 

Kosten:  € 45,- per persoon 

Wil je een print voor je tas? Dan komt er € 5,- boven op de prijs. 

KINDERFEESTJE 

Ook voor een leuk kinderfeestje bent u bij Switi Kuku aan het juiste adres. Tijdens het feestje zullen de kinderen een 

boltaartje zelf snijden, vullen, afsmeren en bekleden met fondant. Vervolgens kunnen alle kinderen hun taartje naar eigen 

creativiteit versieren.  

Een kinderfeestje bij Switi kuku wordt gegeven aan een groep van maximaal 8 kinderen. Wil je een kinderfeestje op locatie, 

bijvoorbeeld bij jou thuis, neem dan contact op en vraag naar de mogelijkheden. Bij kinderfeestje op locatie is het mogelijk 

om het aantal maximale kinderen te vergroten.  

Liever 6 cupcakes versieren in plaats van een boltaartje, dit is ook mogelijk. 

Duur:  +/- 3 uur 

Kosten: 12,50 per kind 

 

BEZORGING 

Bezorging binnen de gemeente Nijmegen is gratis. Buiten Nijmegen wordt er een tarief van €0,20 per kilometer berekend. 

 

CONTACT 

Voor vragen, opmerkingen, feedback of bestellingen kunt u gebruik maken van het online contact-formulier. Wij staan u al te 

graag te woord en bieden de beste service mogelijk.  

 

Telnr: +31 (0) 648 103 526 

Mail: info@switikuku.nl 

KvK:  60999268 

BTW:  NL125109088B01 

IBAN:  NL75INGB0792526597 

 


