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Bryllupskatalog 



Le Labo er historien om to venner og deres felles ambisjon om 
å heve konditorikvaliteten i Norge.

PPierre gikk inn i restaurantbransjen for over ti år siden, og 
startet raskt sin karriere i utlandet. Han ble utdannet 

sommelier, og etter å ha jobbet for ulike restauranter, bestemte 
han seg for å hjelpe Quentin med å bruke sin «savoir faire» på 

det beste. 

QQuentin er konditorsjefen. Med over femten års erfaring fra 
prestisjefylte konditorier i Frankrike, Luxembourg og Australia, 
ble det i Oslo at han bestemte seg for å stifte sitt eget 

konditori. 

De to vennenes veier krysses i Oslo, og de bestemmer seg for å 
samle sine styrker og starte Le Labo; og dermed garantere 

faglig presisjon og kvalitet til alle sine kunder. 

Om oss



Vi spesialiserer på unike franskinspirert bryllupskaker, og 
ønsker å tilby en skreddersydd kake til deres bryllup.

Ta kontakt så avtaler vi et møte og en smaksprøving på huset, 
slik at vi sammen kan komme frem til hvordan den perfekte 

bryllupskaken skal se ut og smake. 

Kake stativ og dekorasjon                      

- La classique                                          3
- La moderne                                          5
- La tour                                               9
- La tarte                                             11
- les petis gateaux                                     12
- - Le croque en bouche                                 13

kake smaker                                      7
      Velg fra våre 6 sesongbaserte kaker.

Les macarons                                    15
      Håndlagde macarons i alle farger og smaker. Perfekt ved 
siden av din bryllupskake.

Petits fours / Cupcakes / catering             17
              Minikake for alle smaker.
                Overrask med en fargerik buffet

Oppsumering





Dette klassiske kakestativet består av forskjellige etasjer som skrus 
sammen på midten. Hver kake er 45 mm høy. 

Kaken er enkel å frakte og montere, og stativet er et godt valg hvis du 
ønsker å ha dekorasjoner mellom hver etasje. 

Stativet kan hentes og monteres selv.

Pynt

Valg 1
Vi tilpasser kaken etter deres ønsker når det kommer til farger og Vi tilpasser kaken etter deres ønsker når det kommer til farger og 
smak, og lager dekorasjon av makronskjell og sjokolade. 

Valg 2 
– Det lille ekstra som alltid imponerer!

I tillegg til makronskjell og sjokolade, pyntes kaken med håndlagde 
makroner og ferske bær etter deres ønsker.

valg 3
Dekorasjon med personlig preg etter deres ønsker.Dekorasjon med personlig preg etter deres ønsker.

 

      Pris (per porsjon)

Antall porsjon           pynt 1         pynt 2         pynt  3

fra 20 til 78               84            90
fra 80 til 110              75            81           få tilbud
over 112                 69            75

* de* deposit på kakestativ kommer i tillegg
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La classique





La moderne
Et visuelt imponerende og unikt kakestativ !

Stativet består av etasjer som settes over hverandre og gjennom kaken.
Hver kake er 60 mm høy og det er 10 mm mellom hver etasje. 

Kaken kan dekoreres på mange ulike måter, eksempelvis med blomster og 
sjokoladeskulpturer. 

Det anbefales at stativet monteres av en profesjonell hvis ikke det leveres av oss.
AAlle kaker som leveres på dette stativet er laget med en sjokoladering rundt kaken 
og glasuren.

Pris og dekorasjon

          Antall porsjon            Pris

           fra 20 til 78              92
           fra 80 til 118             85
           fra 120 til 180            80
..

I  tillegg får man veldigt visuelt resultat med:

- Blomsteretasje                                     + 450,-
- Sjokoladeetasje                                    + 650,-
- sjokoladetopp                                     + 950,-
- pidestall                                         + 280,-

Vi tilpasser blomster og sjokolade til bryllupets fargekoder.
  
Ved bestilling av ere elementer kan vi lage et spesialtilbud til deg.
Ta kontakt med post@labo.no

‘

* deposit på kakestativ kommer i tillegg
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ffKake  smaker
 

Vår konditor Quentin har jobbet med å lage kombinasjoner av ulike 
aromaer som tilfører det lille ekstra i hver bit.
 
Vi kan lage kaker tilpasset alle allergier, og vi har også sukkerfrie- og Vi kan lage kaker tilpasset alle allergier, og vi har også sukkerfrie- og 
veganske alternativer. Ta kontakt for mer informasjon.
 
Når du velger Le Labo er du garantert å få produkter basert på 
utvalgte kakaobønner, det beste innen frukt og bær, samt økologiske 
og eksklusive egg og meieriprodukter 

meny
Pasjonsfrukt ostekakePasjonsfrukt ostekake

mandel og sitron bunn - aprikos og mango hjerte - pasjonfrukt mousse

Bringebær ostekake

Mandel og sitron bunn - skogsbær hjerte - bringebær mousse

St Aubin

hvitsjokolade, vanilje og marsfiol mouss - solbær hjerte - mandel bunn
 

Le PirateLe Pirate

Mørksjokolade og hasselnøtter bunn - kremet vanilje hjerte
 70% skokolade og karamel mousse

Mojito

Lime og rismel bunn - Mojitokrem - lime air - lime og mynte mousse
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Denne kaken er inspirert av amerikansk konditori og kultur. Kakene er 
klassiske og kan lages for opptil 80 personer.
 
Kaken er laget av Genoise-kake og krem, og blir derfor litt mektigere 
enn de øvrige kakene.

Den består av 100 mm høye etasjer som kan settes på hverandre. 

Stativet leveres ferdig montert.  

  

dekorasjon

Fargen på glasuren kan velges etter ønske. Når det kommer til smak, 
kan dere velge mellom sjokolade og vaniljekrem med bær.

Dekorasjon bestemmes ved avtale. Fra klassisk hvit til mer ekstravagant 
med blomster. Alt er mulig!

Pris

                    Antall porsjon            Pris

           fra 20 til 48             85
           fra 50 til 78             76
           fra 80 til 100            69
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La tour





La tarte
Lyst på noe annerledes og forfriskende? Velg en av våre terter til ditt 
bryllup. Dette er et undervurdert valg som åpner opp for spennende 
muligheter.
 
Tertene er 50 mm høye og serveres på moderne stativer. Vi tilpasser 
terten etter bryllupets tema og sesong.

Terten kan enkelt monteres selv. Terten kan enkelt monteres selv. 

 

Smak
Tertene lages på «Sablé-bunn»  som gir en god fordeling av bunn, 
bær og krem. Kremen kan lages i smakene vanilje, pistasj eller 
pasjonsfrukt.  

Frukter kan bestå av:
        Røde eller mørke bær        Røde eller mørke bær
        Eksotisk frukt
        pære og eple
        ...

kom for en uforpliktende prat med oss så finner ut hva passer ditt 
bryllup!

Pris
                    Antall porsjon            Pris

           fra 20 til 48             92
           fra 50 til 78             85
           fra 80 til 100            80
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Vanskelig å velge? Velg et assortiment av småkaker!

Vi bruker et klassisk stativ til å servere ere av deres favoritter. Velg mellom to til 
re sorter som passer til deres bryllup og smak. 

Dette er et rimeligere alternativ som gir spennende muligheter. 
Stativet er enkelt å montere selv. 

Du kan alltid velge mellom syv ulike kaker; tilpasset både 
sjokoladeelskere og de som foretrekker vegansk Mojito.
 
Vi har gode løsninger for enhver smak. 



pris av 60,- /person

Velg mellom følgjende smaker
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Macroner
Alle macaronene våre er håndlagde og basert på de beste råvarer; 
sjokolade fra den berømte produsenten Valhrona, italienske mandler og 
norske, økologiske meieriprodukter.
 
Alle er glutenfrie. 

Macaronene kan kjøpes enkeltvis, i boks eller som pyramide. 
Vi tilbyr bokser av 8, 16 eller 50 stk.Vi tilbyr bokser av 8, 16 eller 50 stk.
 
Pyramidene lages av opptil 200 stk. 

Priser fra 18,-/ stk 

15

• De originale

-sjokolade grand cru/chili
-Solbær/Marsfiol
-grillede mandler (amaretto)
-Sjokolade/peanøtter
-Jordbær/basilikum
-Peppermyntete /mørksjokolade-Peppermyntete /mørksjokolade
-Pepperkake
-Appelsin

• De klassiske  

-vanilje 
-bringebær
-pistasj
-sjokolade
-pasjonsfrukt
-kokos-kokos
-kaffe/mokka
-sitron
-skogsbær
-salt karamell
-praliné



Le Labo lager alle typer konditoriprodukter.
Tenker du å tilby et utvalg av petits fours (minikaker) til dine gjester?
 - Vi fikser!

Petits fours er små versjoner av kakene våre.

- sitronterte.
- sjokolade / karamell.
- sjokolade / praliné.- sjokolade / praliné.
- pasjonsfrukt/ kokos.
- matcha te/ bringebær.
- mini- cannelé.
...
og mye mer !!

Pris fra 25,-/ stk

Cupcakes og dounutsCupcakes og dounuts

Vi tilbyr også cupcakes i alle smaker og farger og donuts med glasur.

Pris fra 25,-/ stk
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Petits fours og cupcakes 



I samarbeid med de franske kokkene på L’ardoise AS tilbyr vi også 
alle typer buffet, koldtbord og fransk tapas.
 
Ønsker dere å starte festen med noen salte retter, hjelper vi dere 
gjerne!

Vår meny endres med sesongens råvarer og Chefs inspirasjon. 
Ta kontakt med Pierre, så lager vi et tilbud på bakgrunn av deres Ta kontakt med Pierre, så lager vi et tilbud på bakgrunn av deres 
ønsker. 

Hentes eller leveres. 

pris fra  18-/ stk.  

Catering



Labo
labo.no

Post@labo.no
413 78 169

Facebook
Lardoiseoslo

Instagram
lardoise_bislettlardoise_bislett


