
By Mitch Patisserie
Dorpstraat 106, 6438 JX Oirsbeek
T +31 46 888 31 35
M +31 6 417 837 26
E info@bymitchpatisserie.nl
www.bymitchpatisserie.nl

Contact



We houden van bruidstaarten!  Wij hebben alles van de nieuwste trends 
tot de smaken waar iedereen van houdt, deskundige tips en prachtige 
bruidstaarten om je te inspireren. 

Een bruiloft is iets speciaals en daar hoort ook een speciale bruidstaart bij. 
Een bruidstaart in een bijzondere kleur, in een bijzondere smaak of in een 
bepaald thema, passend bij de rest van het feest. Alles is mogelijk. We 
helpen je graag met het bedenken van een bijzonder idee.

Bruidstaarten zijn bij ons geen routinewerk, maar altijd origineel en 
persoonlijk voor u ontworpen. Bruidstaarten zijn te bestellen vanaf 25 
personen.

Uw dag

Wenst u een offerte op maat of wilt u een proeverij inplannen?
Neem dan contact met ons op via info@bymitchpatisserie.nl
Of via 06 41 78 37 26

Offerte

Afspraak maken
Jaaaa, leuk dat jullie ons gevonden hebben!
We kijken ernaar uit om een afspraak te maken
en jullie wensen te bespreken.

Wensen bespreken
We bespreken jullie wensen en wij jullie adviseren over jullie 
taart. Alles wordt tot in de details besproken en genoteerd. 
Weten jullie nog niet precies wat jullie willen? Geen probleem! 
Wij kunnen jullie diverse voorbeelden laten zien, en zullen jullie 
adviseren. Uiteraard onder het genot van een lekkere kop koffie!

Voorstel
Spannendd! Jullie ontvangen een persoonlijk voorstel,
waar wij al jullie wensen en afspraken in hebben vastgelegd.
Wij zullen dan ook een voorstel doen van de kosten van de taart.

Akkoord?
Akkoord met ons voorstel? Jullie kunnen de bruidstaart van 
jullie to-do list afstrepen, wij gaan zorgen dat alles naar wens 
geregeld wordt! Wij gaan aan de slag!

Jullie bruiloft
Op deze dag staan jullie centraal, jullie hoeven nergens meer 
aan te denken. Wij zijn ruim op tijd aanwezig om alles op te 
bouwen en voor te bereiden. Eventueel snijden wij de taart voor 
jullie aan en zorgen wij dat de overige taart verzorgd wordt en 
later bij jullie wordt afgeleverd.

Terugblik / evaluatie
Na jullie bruiloft nemen wij contact met jullie op om jullie taart 
te evalueren.

Zo gaan wij te werk


