
Productinfo

Bananen loaf cake classic (12)                                       
Bananenbrood in de volksmond.                                               
Luchtige bananencake met  chocolade en walnoten 

Vegan, lactose vrij

Lemon poppy loaf cake (12)                                       
Frisse citroencake met zoete icing en knapperige 
maanzaadjes

Vegan, vrij van 
noten**, lactose vrij

Double chocolate loaf cake (12)                                        
Super moist chocolade cake met chocolate chips 

Vegan, vrij van 
noten**, lactose vrij

Carrot loaf cake 2.0 (12)                                
Gezoet met ruwe rietsuiker. Met lekker veel wortel, 
rozijntjes, havervlokken, kaneel en gember

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

vrij van noten**

Glacé koeken (16)                                                      
Zoals je ze herinnert van vroeger maar dan vegan               
Belangrijk: het is een verrassing welke kleur ze zijn                       

Vegan, lactose vrij, 
vrij van noten**

Chocolate chip koeken (15)                                                 
Gevuld met walnoten, pure chocolade en een vleugje 
banaan

Vegan, lactose vrij 

Healthy pecan brownies (20)                                                               
Een basis van boekweit- en amandelmeel en pure 
chocolade en gevuld met pecannoten 

Vegan, gluten arm*, 
Lactose vrij, laag in 

suikers***

Cinnamon rolls (12)                                
Kaneelbroodjes gevuld met een karamel van o.a. dadel 
en een zoete icing

Vegan, lactose vrij, 
vrij van noten**

Millionaire shortbread (20)                               
Een brosse koekbodem met zoete sticky toffee vulling 
en een chocolade topping

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij, vrij van 

noten** 

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

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij 

Carrot cake (12)                                                          
Met lekker veel wortel, rozijntjes en walnoten

Vegan, lactose vrij

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

Vegan, lactose vrij



Red velvet taart (10)                                 
Felrode lichte choolade cake met vegan cream'cheezzz' 
frosting 

Vegan, lactose vrij, 
vrij van noten**

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 cheezzz-cake (12)                                     
Onze vegan en gluten arme versie van een New York 
cheesecake

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij 

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

** Kan sporen van noten bevatten 

*** Minder dan 3% geraffineerde suikers 

Gelieve bestellingen minstens 7 dagen voor de gewenste leverdatum te mailen naar order@willem-pie.nl

TAARTEN LEVEREN WIJ VOORGESNEDEN AAN, LOAF CAKES 
IN PRINCIPE NIET MAAR DIT IS MOGELIJK IN OVERLEG 

LOVING VEGAN IS A PIECE OF CAKE 
Willem-Pie Bakery B.V.     

100% vegan Johan Huizingalaan 76 

100% lactose vrij
1065 JD AMSTERDAM

100% palmolie vrij order@willem-pie.nl

100% LEKKER! Tel: 0031 6 1876 9481 
40% vrij van noten**


