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Wie zijn wij?

TROTS OP WAT WIJ MAKEN

Taart-Enzo is een jong en dynamisch bedrijf dat
opgericht is begin 2016. Wij zijn een klein bedrijf
waarin iedereen een achtergrond in de horeca heeft.
Dit is een waardevol bezit en onze manier om het
beste te kunnen inspelen op de wensen van deze
specifieke doelgroep.
Wij zagen kansen voor een bedrijf dat verse en
smaakvolle taarten maakt, ambachtelijke taarten
die worden bereid en geleverd met persoonlijke
service.
Wat begon als een hobby van het maken van enkele
taarten, zijn we nu gegroeid tot een bedrijf met
professionele bakkerij. Met de juiste apparatuur
zijn wij instaat dagelijks en op grote schaal verse en
ambachtelijke taarten te maken en te leveren.

Wat doen wij?
DAGELIJKSE VERS GEBAKKEN

De taarten van Taart-Enzo worden dagelijks
in onze eigen bakkerij gebakken. Onze
taarten zijn uniek, omdat deze dagelijks en
op bestelling vers worden bereid.

Bij onze keuze van ingrediënten staan versheid en kwaliteit hoog in het vaandel.
Het bakproces van ingrediënt tot eindproduct vindt volledig plaats in onze
bakkerij. Onze taarten brengen wij pas naar onze klanten als wij zelf 100%
tevreden zijn over het product, voor minder gaan onze taarten de deur niet uit.
Om de kwaliteit te bewaken en zelfs te verbeteren zijn wij continue op zoek naar
de beste ingrediënten. Door dit proces worden onze taarten niet alleen beter, ook
blijven wij op deze manier innovatief en breiden wij onze assortiment uit met
nieuwe unieke taarten, gebak en desserts.
Bij Taart-Enzo zijn wij trots op de producten die wij produceren, maar ook zijn
wij helder en transparant over ons productieproces en over de ingrediënten die
wij gebruiken. Als klanten vragen hebben over een van beiden zullen zij bij
Taart-Enzo altijd een eerlijk antwoord krijgen.

ZEEUWS BLOEM

GOUDREINETTEN

BIOLOGISHE
EIEREN

GRASBOTER

Elke taart die wij bakken

UNIEK EN KWALITATIEF

UNIEKE RECEPTEN

HANDGEMAAKT
KWALITEITSCONTROLE

MATERIALEN

Persoonlijke service

U VOORKEUR STAAT CENTRAAL

Onze service is één van de elementen dat ons uniek maakt
en onderscheidt. Bij ons staat u centraal, dit betekent dat
wij een klantgerichte instelling hebben en graag met u
meedenken.
Wilt u bijvoorbeeld een bestaande taart aanpassen? Of
wilt u liever iets anders? Geen probleem, bij Taart-Enzo
luisteren wij naar onze klanten en met behulp van hun
feedback, dan wel wensen en behoeftes maken wij elke
dag producten van hoge kwaliteit.

Bestellen en bezorgen

SNEL EN MAKKELIJK

Bestellen kan op onze website of via WhatsApp. Op onze website vindt u uw eigen account (die wij voor
u aanmaken) waarmee u de producten (met eventuele kortingen*) kunt bestellen. Daarnaast vindt u
hier ons gehele assortiment, wij hopen u hiermee te kunnen inspireren voor bijvoorbeeld de nieuwe
menukaart, het nieuwe seizoen dat er aankomt of misschien een heerlijke weekspecial.
Wanneer u voor 10.00 uur bestelt, heeft u de bestelling de volgende dag al vers in de koeling. Wij
proberen de bestelling altijd voor 12:00 uur te bezorgen, tenzij u anders wenst. Wij streven naar
service tot in de koelcel, dit houdt in dat wij graag in overleg met u de bestelling fifo in uw koelcel
zullen zetten.
* U ontvangt de korting alleen als u via onze website bestelt.

Ons assortiment
APPELTAARTEN

CHOCOLADE TAARTEN

STANDAARD

CHOCO-FUDGE

AMARETTO

CHOCO-TRUFFEL

AMANDEL

WITTE CHOCO

SMALL

EXTRA PUUR

SPIJS

RUBY

ONGESNEDEN

OMA’S APPELTAART

“A party without a cake
is just a meeting!”

CHEESECAKES

LEMON

MANGO

RASPBERRY

MOKKA

OREO

NUTELLA

AVOCADO-LIMOEN

PASSION

BANANA

PINEAPPLE

BLUEBERRY

SPECULAAS

FERREO ROCHER

STRAWBERRY

KOKOS

STROOPWAFEL

* Al onze cheesecakes zijn ook te verkrijgen als mini (10 stuks),
leuk als dessert.

CAKES

GEBAK

BLUEBERRY

DADELPACAN NOTEN
REPEN

CARROT CAKE

BROWNIES

MASCARPONECITROEN

DESSERTS

RASPBERRY

WALNOTEN-KOFFIE

TIRAMISU

LEMON MINI

RASPBERRY MINI

SPECIALS

LEMON MERINGUE

KARAMELPECANNOTEN

* Onze cheesecake mini’s (10 stuks) zijn te verkrijgen in
alle cheesecake smaken.

OREO MINI

PASSION MINI

“Perfectie bestaat niet,
maar we komen erg dichtbij“

www.taart-enzo.nl
info@taart-enzo.nl
070 215 40 41

Ma t/m Vrij: 08:00-16:00

06 40 95 60 79

Wanneer het u uitkomt!

Den Haag

