Eindejaar 2020-2021
Buches (8 personen) - € 28







buche 1: vanille – stracciatella met koekjes op een biscuitbodem
buche 2: vanille – mokka met een laagje koffiecrunch op een biscuitbodem
buche 3: vanille – speculoos op een biscuitbodem
buche 4: vanille – praliné met een laagje koekjescrunch op een biscuitbodem
buche 5: vanille – Kinder Bueno op een biscuitbodem
buche 6: vanille – yoghurt-kers met een laagje witte chococrunch op een
biscuitbodem

Taart ( 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 personen) - € 3,5 / persoon
 vanille – praliné – chocolade met laagjes koekjescrunch op een biscuitbodem

Ijshoorn (12 bollen ijs) - € 20
 basishoorn
twee smaken zelf samen te stellen afgewerkt met kerstdecoratie
 schildershoorn
combinatie van verschillende smaken afgewerkt met kerstdecoratie

Frisco’s met kerstdecoratie – € 27 – doos van 9 stuks (3 smaken)









vanille-ijs gedipt in melkchocolade
Kinder Bueno-ijs gedipt in hazelnootchocolade
mokka-ijs gedipt in pure chocolade
chocolade-ijs gedipt in caramelchocolade
praliné-ijs gedipt in melkchocolade met nootjes
stracciatella-ijs gedipt in melkchocolade
yoghurt-kersijs gedipt in witte chocolade
aardbei-ijs gedipt in witte chocolade

Ijsparels (125 ml) – € 16 – doos van 4 stuks
smaak naar keuze overgoten met chocolade op een koekjesbodem
vanille – stracciatella – mokka – speculoos – praliné – Kinder Bueno –
chocolade – Twix – witte chococrispie – aardbei – Ferrero – yoghurt-kers

Iglo (1 persoon – 115 ml) - € 4 per stuk
 smaak naar keuze op een biscuitbodem
vanille – stracciatella – mokka – speculoos – praliné – Kinder Bueno –
chocolade – Twix – witte chococrispie – aardbei – Ferrero – yoghurt-kers

Ijspotjes (1 persoon) - € 5
 Cookies: vanille-ijs met cookiesaus en koekjescrumble afgewerkt met slagroom
 Speculoos: speculoosijs met speculooscrumble en speculoossaus afgewerkt
met slagroom
 Ferrero: praliné-ijs met crumble van Ferrero en nutellasaus afgewerkt met
slagroom
 Smurfenvlaai: smurfenvlaai-ijs met abrikozensaus en witte chocolade
afgewerkt met slagroom.
 Bueno: Bueno-ijs met Buenosaus en Buenostukje afgewerkt met slagroom
 Brownie: chocolade-ijs met browniestukjes en chocoladesaus afgewerkt met
slagroom
 Oreo: stracciatella-ijs met oreostukjes, oreocrumble en chocoladesaus
afgewerkt met slagroom
 Strawberry: aardbei-ijs met crumble van bosvruchten en aardbeiensaus
afgewerkt met slagroom
 Breselienne : mokka-ijs met caramelsaus, koffiecrumble en breseliennenootjes
afgewerkt met slagroom
 Kids: vanille-ijs met snoepjes en aardbeiensaus afgewerkt met slagroom

Ijspatéekes (1 persoon - 170 ml) - € 5
 ijspatéeke 1: witte chococrispie – aardbei op een biscuitbodem
 ijspatéeke 2: vanille – Ferrero op een biscuitbodem
 ijspatéeke 3: chocolade – Twix op een biscuitbodem

Mini buches (1 persoon - 140 ml) - € 5
 mini buche 1:
vanille – stracciatella met koekjes op een biscuitbodem
 mini buche 2:
vanille – mokka met een laagje koffiecrunch op een biscuitbodem
 mini buche 3:
vanille – speculoos op een biscuitbodem
 mini buche 4:
vanille – praliné met een laagje koekjescrunch op een biscuitbodem
 mini buche 5:
vanille – Kinder Bueno op een biscuitbodem
 mini buche 6 :
vanille – yoghurt-kers met een laagje witte chococrunch op een biscuitbodem

Literdozen - € 8,5 / liter








vanille (€ 8 / liter )
stracciatella
mokka
speculoos
praliné
Kinder Bueno
smurfenvlaai









chocolade
Twix
witte chococrispie
aardbei
Ferrero
yoghurt kers
suikervrij en lactosevrij (€ 9 / liter )
 vanille
 praliné

0,5 l dozen
 vanille en smaken € 4,5
 suikervrij en lactosevrij € 5

Bestellen voor kerst kan tot 20/12/2020
Afhalen 23/12 tussen 17u en 19u of 24/12 tussen 13u en 16u
Bestellen voor nieuwjaar kan tot 27/12/2020
Afhalen 30/12 tussen 17u en 19u of 31/12 tussen 12u en 15u

