
Vi er et lille konditori i Nordhavn, som har specialiseret sig i kunsten  
at bage den søde franske klassiker macaron – vores fokus er på 

håndværk, kvalitet, velsmag og gode råvarer.

Hos MyElla tilbyder vi speciallavede macarons med dit  
logo/tekst i alverdens farver og smage. 

Byd dine gæster velkommen med et lille treat!  
Giv macarons som en del af en goodiebag. Gør dessertbuffetten mere 
interessant. Vis dine kunder eller gæster at der er tænkt over selv de 

mindste detaljer til din unikke begivenhed. 

Macarons er perfekte til enhver lejlighed om det er firmafester, events, 
messer, konferencer, pop-ups, lanceringer eller som en lille velkomstgave.

Vi garanterer at dit logo aldrig har smagt bedre! 
Rigtig god fornøjelse

Sanne og Daniel

Dine macarons bliver pakket i kageæsker. Hvis du ønsker, at de  
skal pakkes ind på en anden måde, så kan vi tilbyde at  

indpakke dine macarons i gennemsigtige cellofanposer, som lukkes  
med et lille klistermærke bagpå. Hver pose kan indeholde 1-2 macarons.

Derudover tilbyder vi leje af både macaronvæg samt  
macaronopsatser i forskellige størrelser.

Se udvalget på vores hjemmeside.

 

PRISER
Macaron uden print 17,50,- pr. styk

Macaron med print 20,- pr. styk

Indpakning i cellofan 4,- pr. pose

Add-ons +3,- pr. macaron

Leje af macarontårn 200,-

Leje af macaronvæg 350,- 
 

Vi har en minimumsbestilling på 50 macarons, hvor du har mulighed for  
at vælge én farve, én smag samt dit ønskede print. 

 
Alle priser er inkl. moms afhentet i vores konditori i Nordhavn. 

Vi leverer til hele Danmark pånær ikke-brofaste øer med et eksternt fragtfirma.

MyElla ApS
Skudehavnsvej 15A, 2150 Nordhavn

hej@myella.dk  ·  tlf.: 6088 0199
myella.dk
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FARVER
FARVE PÅ MACARONS

ADD-ONS

SMAG
SMAG PÅ GANACHE

PRINT 
PÅ MACARONS

Snickers 
(peanuts & karamel)

Mørk chokolade 
(66% Ariaga Noire)

Amarena 
(mørk chokolade

& kirsebær)

Pistacie The-crème Sort sesam Banana split

Karamel
(dulce chokolade

& karamel)

Passionsfrugt Yuzu 
( japansk citrusfrugt)

Hindbær

Jordbær Solbær-lakrids Mokka Nougat-hasselnød

Råhvid Mintgrøn Støvet 
turkis 

Lys 
kakaobrun

Rød Sølv Guld

Lys gul Orange Lilla Blomme

Bounty 
(kokos & chokolade)

Rød Lyserød Lyseblå Lys grå

Vi speciallaver macarons efter dine ønsker og vi kan tilbyde  
et udvalg af farver – her er vores mest benyttede farver.

Hvis du har et særligt ønske til en farve så sig endelig til!  
Bemærk, at farverne kan variere lidt, da de er håndlavede.

Giv dine macarons et ekstra pift ved at tilføje glimmer i forskellige  
farver på dit produkt.

Hvilken smag ønsker du i dine macarons?  
Vi har alt fra den japanske citrusfrugt yuzu til klassikerne med  

mørk chokolade eller karamel. 
 Alle vores ganacher bliver lavet på kvalitetschokolade fra Valrhona.

Hver enkelt macaron bliver håndlavet og vi tilbyder at printe enten dit logo 
eller en tekst efter eget ønske på dine speciallavede macarons. 

Hvis dit logo/tekst har mange farver, så anbefaler vi  
en råhvid skal, således farverne står tydeligere frem på den  

råhvide macaron.
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