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Bananen loaf cake (12)                                       
Luchtige bananencake me  chocolade en walnoten 

Vegan, lactose vrij

lemon-poppy loaf cake (12)                                        
Frisse citroencake met maanzaad en een zoete 
icing. 

Vegan, lactose vrij, vrij van noten

Carrot loaf cake 2.0 (12)                                
Gluten arme loaf met wortel, walnoten, rozijnen 
en een frosting van cashew en kokos. 

Vegan, gluten arm*, lactose vrij, laag in suikers

Roze koeken (20)                                       
Zoals je ze herinnert van vroeger maar dan 
plantaardig en ambachtelijk bereid. 

Vegan, lactose vrij, vrij van noten

Chocolate chip koeken (15)                                                 
Gevuld met walnoten en een hint van banaan. 
Amerikaans chocolate-chip cookie in een vegan 
jasje.

Vegan, lactose vrij 

Brownies (20)                                            
Een basis van pure chocolade,  boekweit- en 
amandelmeel,  gevuld met  pecannoten 

Vegan, gluten arm*, Lactose vrij, laag in suikers

Cinnamon rolls (20)                                 
Kaneelbroodjes gevuld met een caramel van 
dadel en een zoete icing. 

Vegan, lactose vrij, vrij van noten

Tiramisu (16)                                           
Onze plantaardige en gluten arme variant op de 
Italiaanse klassieker                              

Vegan, gluten arm*, lactose vrij 



Millionaire shortbread (20)                      
Een koekbodem met zoete karamel vulling en 
een chocolade topping. 

Vegan, gluten arm*, lactose vrij, vrij van noten

Carrot cake (12)                                                                                                                                                                                                                                              Vegan, lactose vrij

Appelkruimel taart (12)                           
Met een crumble van haver, amandel en 
pecannoten.   

Vegan, lactose vrij

Death by Chocolate' taart 2.0 (12) 
Chocoladecake, gezoet met dadels en gevuld met 
een pure chocolademousse. 

Vegan, gluten arm*, lactose vrij, vrij van noten, 
laag in suikers

VNY 'cheese'-cake (12)                    
Volgens meerdere New Yorkers de beste vegan 
versie van een NY cheesecake die ze geproefd 
hebben.  

Vegan, gluten arm*, lactose vrij 

* Kan sporen van gluten bevatten omdat onze bakkerij niet glutenvrij is. 

Van ons aanbod is: 
Willem-Pie Bakery B.V.     

100% vegan Johan Huizingalaan 76 

100% lactose vrij 1065 JD AMSTERDAM

100% palmolie vrij hello@willem-pie.nl

40% gluten arm Tel: 0031 6 1876 9481 

30% vrij van noten www.willem-pie.nl
20%  laag in suikers (minder dan 5% 
geraffineerde suiker)

Follow us on ig: willem_pie


