
Ambachtelijk bereide ijstaarten
à la Mamma Mia

Als afsluiter van jullie feestelijk menu of  als speciaal dessert 
kunnen jullie dit jaar ook genieten van onze overheerlijke ijstaarten.

We stellen lekker, romig en uiterst smaakvol ijs in heerlijke 
smaakcombinaties samen. Deze worden afgewerkt met een 

knapperige bodem, lekkere glazuur en mooie stijlvolle decoratie. 
Elke smaak heeft zijn eigen karakter en zijn typische afwerking.

Alles artisanaal, stuksgewijs gemaakt in onze kleine, maar knusse 
ijs-keuken. Geen massa-productie. Daarom is ook elke taart een 

unikaat. Uniek van smaak en afwerking. 

Onze ijstaarten zijn voor 8 – 10 personen.
 

Bewaren bij -18° Celcius. Vóór het serveren, 30 minuten in de koelkast 
op temperatuur laten komen. De taart kan zonder meer in twee keer 
worden geconsumeerd. Na portioneren onmiddellijk terug invriezen. 

Allergenen informatie: 
Onze ijstaarten bevatten lactose, glucose, ei en soja. 
In onze ijstaarten Speculicious en Crazy Caramel 

zitten ook sporen van schaalvruchten/noten.  

 

 

 
IJSTAARTEN

 
BESTELLEN

 

Naam:    _______________________________ 

Straat/Nummer  _______________________________ 

Postcode/Plaats                    _______________________________ 

Telefoonnummer:  _______________________________ 

Afhaal: 23.12.2020  _______________________________ 

Levering tegen 2,50 € binnen Hamont/Achel –  op basis van de 
bestellingen wordt de route ingepland en  krijgen  jullie een bericht.  

Smaak Prijs Aantal 

Speculicious  
Spekuloos & Mokka  

29,95 €  

Snowflake 
Stracciatella & Chocomousse 

29,95 €  

Crazy Caramel 
Gezouten Caramel & Cookie  

32,95 €  

Chocolate Charm 
Mascarpone Amarena & Chocolade 

32,95 €  

Touch of gold 
Praliné, Madagasgar Vanille & 
Chocolade  

34,95 €  

Totaal te betalen  
 

           €  

 

t/m 15.12.2020



5 verschillende smaak combinaties – elk een juweeltje in smaak en afwerking

Speculicious 
Mokka-kern ommanteld met 

boterzachte crunchy speculoos op 
knapperige melk chocolade bodem.  

Zacht smeltend romig parfait 
met speculoos en mokka parfum.

Snowflake
Heerlijk licht stracciatella 

ijs – fiore di latte met 
lekkere fondant chocolade 
schilfers in combinatie met 

luchtige chocolademousse ijs 
op knapperige chocoladebodem 
en zachte chocolade garnituur. 

Crazy Caramel
De lieveling van dit seizoen: 

gezouten karamel-ijs in combinatie 
met ieders lieveling: Cookies. 

Op krokante melk chocolade bodem, 
ommanteld met een zacht smeltende 

karamelglazuur afgewerkt met 
sierlijke karamelslingers en koekjes

Chocolate Charm
Kern van zacht romig 

mascarpone ijs met heerlijk 
aromatische amarena kersen 

met rondom het pure chocolade 
ijs op een knapperige chocolade 
bodem en ommanteld door zacht 
smeltend chocolade glazuur en 

versierd met handgemaakte 
chocolade sticks.

Touch of  Gold
Drie top-smaken van onze klanten: 

Piemont Praliné, Madagasgar Vanille 
en heerlijke Visser chocolade – drie volle, 

pure smaken – de eenvoud wint! 
Op krokante, donkere chocolade bodem, 

ingepakt in een zacht smeltende 
fondant chocolade glazuur. Afgewerkt met 

handgemaakte chocolade decoratie en 
gouden suiker bolletjes. Een feest voor oog en tong!

.... zoals altijd ook 
ijs in liter doos 
en heerlijke 
VISSER pralines. 
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