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BuiksloterBakery .  
 
De BuiksloterBakery is een kleine thuisbakkerij in Amsterdam-Noord. 
Wat begon als een hobby, is nu uitgegroeid tot een  
semi-professionele buurt-thuis-bakkerij.  
Het wordt gerund door chef Sjoerd Servaas en zijn vrouw Jayne Jubb. 
 
 

**Langwerpige Cakes** 
 
IERSE BARMBRACK 
Traditionele Ierse cake voor bij de thee of koffie. 
Het zit tussen een cake en een brood in en bevat bijna 
geen suiker. Wat zit er dan in?! Simpelweg, een cake 
met in Earl Grey thee-geweekte-gedroogde-vruchten 
(sultanas, rozijnen, krenten en cranberries).  
Een super stuk heerlijke cake! 
€ 24 voor 12 goede plakken 
 
 
 
VIJGEN, RODE WIJN & HONINGCAKE 
We laten de vijgen eerst langzaam pruttelen in flink 
wat rode wijn, kaneel, kruidnagel en gember. 
Zodoende blijft de smaak van deze suikervrije 
honingcake mals, zacht en mellow.  
€ 26 voor16 goede plakken 
 

 

 

 
 
 
CHAI SWIRL CAKE 
Wij hebben een heerlijk geurend aromatisch mengsel 
van kruiden genomen en hebben dit tot een heerlijke 
cake  gevormd. Echt verwarmend en koesterend.   
€ 26 voor 16 goede plakken 
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ENGELSE GEMBERCAKE 
Dit is een niet-zoete-donkere-cake die een 
onderliggende warmte heeft van gember dankzij 
de vers geraspte gemberwortel en het gember-
poeder. (Kan eventueel ook suikervrij) 
€ 26 voor 16 goede plakken 
 

 
 
 
 
ROZEMARIJN & CHOCOLADE CHIP CAKE 
Rozemarijn is het kruid van gedachtenis.  
Met chocolade vormt het een aparte en  
verrassend lekkere combinatie.  
Een zeer sappige cake met een gouden kruimel, 
gevlekt van de groene rozemarijn en gespikkeld 
van de donkere chocolade.  
En het is ook nog eens suikerarm. 
€ 26  voor 16 goede plakken 
 

 

 

 
 

 
**Tray Bakes** 
 
CHOCOLADE KOFFIE COMFORT CAKE 
Een recept van een echte ‘dude ranch’ in Wyoming 
(V.S).  
Een luchtige chocolade cake met bovenop een koffie-
chocolade topping. Zeer populair in onze bakkerij. 
€ 26 voor 30 blokjes 
 
 
 
 
APPEL KRUIMELCAKE met rozemarijn
Een boterige sponscake-bodem met blokjes appel en 
een kruimeltopping met een vleugje rozemarijn. 
Rozemarijn? Jazeker, het kruid van gedachtenis gaat 
perfekt met appels. 
Verrassend lekker en bijzonder smakelijk. 
€ 26 voor 30 blokjes  
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SAPPIGE SINAASAPPEL CAKE 
Een sappige, vol citrus, zingy en boterachtige cake, 
gemaakt met het trendy speltmeel. Een traditioneel 
Deens recept. 
€ 26 voor 30 blokjes  
 
 
 
 

 
 
SUPERSONIC TURBO FLAPJACKS 
Een krokante feel good gezonde verwennerij. 
Een heerlijk voedend mengsel van haver, 
dadels, bananen chips, walnoten, sultana’s en 
zonnebloempitten, samengebracht met de 
hyper trendy kokosolie en een beetje honing. 
Is ook nog eens glutenvrij en suikervrij!  
€ 30 voor 30 stuks 
 
 
 
FUDGY ESPRESSO WALNOOT SHORTBREAD 
Een krokante shortbread (zandkoekje) bodem 
met daar bovenop een laag zachte fudge-achtige 
vulling bomvol walnoten en espresso koffie. 
Bovenop bedruipen we het nog met gesmolten 
pure chocolade. 
(Kan eventueel ook suikervrij). 
€ 30 voor 30 stuks  
 
 
 
 
CHOCOLADE CHEESECAKE BROWNIES 
Dit recept onstond toen Jayne niet kon 
kiezen tussen een brownie maken of een 
cheesecake …. Een classic in de bakkerij! 
€ 26 voor 36 stuks  
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MILLIONAIRES SHORTBREAD 
Een zandkoekjes bodem met een dikke laag 
karamel en bovenop een dun laagje pure 
chocolade. Top. 
€ 26 voor 40 stuks 
 
 
 
TIFFIN 
Een mengsel van chocolade, noten, sultanas-
geweekt-in-sinaasappelsap en brokken 
digestive koekjes. Dit was de ‘trouwtaart’ 
van Prins William & Kate Middleton en is 
een favoriet van The Queen bij een kopje 
thee.  
€ 30 voor 60 stukjes 
 
 
 
BAKEWELL SLICE 
Echt Engelse comfort food.  
Een zandkoekjesdeeg bodem, een laagje 
fruitige jam en een dikke laag frangipane 
(amandelspons).  
Een simpele onverbeterlijke combinatie. 
€ 26 voor 30 stuks 
 
 
 
 
AMANDEL-SINAASAPPELBLOESEM CAKE 
Een glutenvrije cake gemaakt van fijn gemalen 
amandelen, crunchy polenta en het geurige 
sinaasappelbloesem water. 
(de foto is 1/4 punt van een hele ronde taart – dus niet 
de grootte van de geleverde blokken) 

€ 26 voor 16 blokjes 
 
 
 
ZOUTE KARAMEL BLONDIES 
Brownies zijn alom bekend, 
blondies zijn minder beroemd, maar 
toch onwijs lekker. Deze blondies 
hebben een cake-achtig lichte 
(=blonde) bodem, met een zoute 
pinda karamel er doorheen  
ge-swirld. 
€ 24 voor 24 stuks 
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**Lange Taarten** 
 
LEMON BARS 
Een knapperige basis van digestive koekjes 
(zoals in een cheesecake) met daarop een laag 
citroen creme. Bovenop slagroom rozetjes. 
Lekker fris. 
€ 26 voor 30 stuks 
 
 
 
 
 
KOFFIE CHEESECAKE 

Een romig mengsel van mascarpone en ricotta 
bovenop een krokante kruimelbodem van 
digestive koekjes. Koffie en vanille geven deze 
cake een sophisticated smaak.  
Een mooi chique en strak stuk patisserie. 
€ 26 voor 30 stuks 
 
 
 
PEER & AMANDEL TAART 

Een klassieker. Amandelbeslag, een vleugje 
citroenrasp en bovenop rijpe peren. Simpel doch 
elegant.  
€ 26 voor 16 slices (of 32 kleinere blokjes) 
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**Individuele Patisserie ** 
 
MADELEINES
Een klassieke Franse patisserie in 
verschillende smaken. Een luchtig cake-je, in 
de vorm van een schelpje, en niet te zoet. 
 
Sinaasappel Madeleines  
€ 25 voor 60 stuks 
 
Chocolade-gedompelde sinaasappel 
Madeleines  
€ 25 voor 60 stuks 
 
 
KANEEL MOUSSE MERINGUES 
Deze schuimtaartjes zijn kleine 
heerlijkheden met een krokante buitenkant 
en een zachte kaneel mousse-achtige 
binnenkant. Verslavend en oooo zo licht…. 
€ 25 voor 24 stuks 
 
 
 
 
 
WINTER CUPCAKES 

Zachte vanille cakejes met een wolkachtige witte 
meringue topping.  
Prachtig om te zien en heerlijk om te eten. 
€ 26 voor 10 stuks 
 
 
 
 
 
 
TULBANDJES 
Een lichte cake in de vorm van een 
tulbandje.  
We hebben verschillende smaken: 
 
*Citroen-maanzaad 
*Appel-kaneel 
*Karamel-appel 
*Koffie-walnoot-kardamom 
€ 30 voor 24 stuks  
(per smaak te bestellen) 
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**Glutenvrij, Suikervrij & Lactosevrij** 
 
VIJGEN, RODE WIJN & HONINGCAKE 
We laten de vijgen eerst langzaam pruttelen in flink 
wat rode wijn, kaneel, kruidnagel en gember. 
Zodoende blijft de smaak van deze suikervrije 
honingcake mals, zacht en mellow. 
SUIKERVRIJ; bevat wel tarwe/gluten en lactose.  
€ 26 voor 16 goede plakken 
 

 

 

 
 
ENGELSE GEMBERCAKE 
Dit is een niet-zoete-donkere-cake die een 
onderliggende warmte heeft van gember dankzij de 
vers geraspte gemberwortel en het gember-poeder.  
SUIKERVRIJ; bevat wel tarwe/gluten en lactose.  
€ 26 voor 16 goede plakken 
 
 
 
 
 
 
SUPERSONIC TURBO FLAPJACKS 
Een krokante feel good gezonde verwennerij. 
Een heerlijk voedend mengsel van haver, 
dadels, bananen chips, walnoten, sultana’s en 
zonnebloempitten, samengebracht met de 
hyper trendy kokosolie en een beetje honing. 
GLUTENVRIJ, SUIKERVRIJ & LACTOSEVRIJ 
(maar wel smaak-vol). 
€ 30 voor 30 stuks 
 
 
FUDGY ESPRESSO WALNOOT SHORTBREAD 
Een krokante shortbread (zandkoekje) bodem 
met daar bovenop een laag zachte fudge-achtige 
vulling bomvol walnoten en espresso koffie. 
Bovenop bedruipen we het nog met gesmolten 
pure chocolade. 
SUIKERVRIJ; bevat wel tarwe/gluten en lactose. 
€ 30 voor 30 stuks  
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KANEEL MOUSSE MERINGUES 
Deze schuimtaartjes zijn kleine 
heerlijkheden met een krokante buitenkant 
en een zachte kaneel mousse-achtige 
binnenkant. Verslavend en oooo zo licht…. 
GLUTENVRIJ & LACTOSEVRIJ. 
€ 26 voor 24 stuks 
 
 
 
 
 
AMANDEL-SINAASAPPELBLOESEM CAKE 
Een glutenvrije cake gemaakt van fijn gemalen 
amandelen, crunchy polenta en het geurige 
sinaasappelbloesem water. 
GLUTENVRIJ; bevat wel suiker en lactose.  
€ 26 voor 16 blokjes 
(de foto is 1/4 punt van een hele ronde taart – dus niet 
de grootte van de geleverde blokken) 

 
 
 


