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Udsogt smagsoplevelse'Dessertens

Egne kursuslokaler

Vi klarer det hele

Laekkerier i metermål

Bredt sortiment

Kreative kunstvaerker

Forkæl dig selv, dine kære eller dine ansatte 
med en helt forrygende dessert-oplevelse. 
Som de eneste i hele Europa tilbyder vi et 
10-retters dessertarrangement, som er en 
smuk og enestående oplevelse for alle sanser.

I vore fl otte kursuslokaler i Veng tilbyder vi 
alle former for dessert-kurser med egne top-
professionelle undervisere. Vi sammensæt-
ter også gerne et kursus udelukkende for 
f.eks. din familie, forening eller virksomhed.

Har I arrangementet, så sammensætter vi 
kurset, team-building/kokke-skolen eller sør-
ger for en speciel dessert-oplevelse - helt 
efter jeres ønsker og behov. Kontakt os for 
en uforpligtende snak om jeres arrangement.

Stort eller småt, så arrangerer vi et overdå-
digt kagebord, små søde fristelser eller det 
helt store konditorudvalg. Vi kan hjælpe med 
at skabe netop jeres drømmebord. I inviterer 
gæsterne, så sørger vi for resten.

Giv en gavekurv med vore lækkerier som vin, 
marmelade, kaffe, chokolade m.m. Et gave-
kort til Desserten eller en billet til et af vore 
mange kurser eller dessert-oplevelser vil også 
altid bringe glæde hos modtageren. 

Hvert bryllup er en romantisk og eventyrlig 
oplevelse, som vi gerne er med til at gøre 
uforglemmelig ved at sørge for jeres unikke 
bryllupskage. Kom evt. til gratis prøvesmag-
ning af vort skønne bryllupskageudvalg.

VI KLARER
10-500 PERSONERS

DESSERT-BORDE

 Et sandt paradis
 FOR SØDE TÆNDER

Desserten byder velkommen til en helt 

eventyrlig verden af dessert-oplevelser, 

hvor det kun er fantasien, der sætter 

grænser for, hvad vi kan tilbyde til pri-

vate, foreninger og virksomheder.

Vi udbyder et bredt sortiment af 

oplevelser, kurser, arrangementer og 

gavekurve - alt sammen med ud-

gangspunkt i vores passion: kager 

og desserter. Om det gælder en 

unik logokage, en kæmpe is-

skulptur, et smagfuldt kursus 

eller et dessertbord til 500 per-

soner, så klarer vi opgaven.

Besøg vores netbutik

Som specialister i kreative

mesterværker skaber vi 

fantastiske kager, smukke desserter, 

unikke bryllupskager, delikate petit four, 

hjemmelavet is, friske frugtanretninger, 

pragtfulde lagkager, småkager, fristelser 

til kaffen, hjemmelavet chokolade, is-

lagkager - alt tilbydes med et udvalg af 

udsøgte dessertvine, der passer til.

Faglig stolthed bag passionen

Den daglige leder af Desserten, dessert-

chef Brian Brøckner, har vundet mange 

fl otte priser i sin karriere. Som tidligere 

medlem af det danske kokkelandshold 

har han bl.a. opnået guld til verdensme-

sterskabet i 2006 og senest i 2008 vandt 

de guld i alle discipliner ved OL i Erfurt. 

Vi glæder os til at høre, hvad vi kan sam-

mensætte til jeres begivenhed.

Her vises kun et udsnit af vore 

mange specialiteter og dessert-

udvalg. For mere information, 

tilbud eller en helt uforpligten-

de snak om jeres specielle øn-

sker eller arrangement, er I vel-

kommen på telefon 8694 3755.

DESSERT-AFTEN
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LÆKRE GAVER & KURVE
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