Zelf bakken met vriendjes
en vriendinnetjes
Je verjaardag vieren in de bakkerij – kan het nog
leuker? De jarige gaat op de afgesproken dag samen
met vriendjes en vriendinnetjes en de bakker aan
de slag. Een taart maken? Koekjes? Cup cakes?
Appelflappen? Worstenbroodjes? Zeg het maar, alles
kan. En natuurlijk gaat alles ook mee naar huis.
Zelf kun je lekker in het Bakery Café gaan zitten met
een kop koffie en een heerlijk broodje of een goed
stuk gebak. Als je wilt kun je alles ook volgen: je
kijkt zo door de glazen wand de bakkerij in.
Een partijtje bij Stricks Bakery Café is voor maximaal
10 kinderen van 4 tot 12 jaar en duurt 1,5 tot 2 uur.
De kosten zijn vanaf € 17,50 per kind, afhankelijk
van wat je precies wilt doen.
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