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Stel zelf uw ijsbuche samen
KLASSIEKE IJSBUCHE MET SLAGROOM
Keuze ijssmaken:
vanille | vanille - mokka | vanille - Kinderbueno
vanille - speculoos | vanille - chocolade
vanille - aardbei

€ 3,50

per persoon

Keuze bodem:
merenguebodem
biscuitbodem
feuilletinebodem

€ 0,50

per persoon

FERRERO ROCHER BUCHE
Vanille- en Ferrero Rocher ijs
Chocoladeslagroom & merenguebodem

€ 4,00

€ 4,00 per persoon
Ferrero Rocher buche
Schep ijs verkrijgbaar per
liter. Suikervrij- en lactosevrij
ijs en sorbets mogelijk op
aanvraag.

per persoon

STRACCIATELLA BUCHE
vanille- en stracciatella ijs
slagroom & feuilletine bodem

€ 4,25

€ 4,25 per persoon
Chocolade buche

per persoon

FRAMBOZEN BUCHE
vanille ijs en sorbet framboos
frambozencoulis & biscuitbodem

€ 4,25

per persoon

€ 4, per persoon
Stracciatella buche
25

€ 4,00 per persoon
Mokka buche

CHOCOLADE BUCHE
vanille- en chocolade ijs
chocoladeganache & merenguebodem

€ 4,25

per persoon

MOKKA BUCHE
vanille- en mokka ijs
italiaans schuim & merenguebodem

€ 4,00

€ 4,25 per persoon
Ronde ijstaart

€ 4,25 per persoon
Frambozen buche

per persoon

RONDE IJSTAART
vanille- en karamel ijs
karamelspiegel, slagroom & mereguebodem

€ 4,25

per persoon

De ijsbuches zijn verkrijgbaar
in 4 - 6 - 8 - 10 personen

Cadeaubons & geschenkmanden
met streekproducten verkrijgbaar!

IJSPATEEKES
KERSTDECORATIE
vanille
vanille - mokka
vanille - chocolade

€ 4,00

per stuk

Bestellen

Afhalen

Gesloten

Tot en met zondag 20 december voor kerstavond
Tot en met zondag 27 december voor oudejaarsavond

Je kan je bestelling afhalen op
donderdag 24/12 en donderdag 31/12
tussen 10u en 16u of tijdens de normale
openingsuren (woensdag, donderdag,
zaterdag en zondag tussen 13u en 18u).

25 december en 1 januari
zijn wij gesloten.

Bestellen kan gemakkelijk via onze webshop

www.ijshoevedeboey.be
Ijshoeve De Boey, Groenendijk 11,
9170 Sint-Gillis-Waas
T. 03 770 75 20 | M. 04 76 70 61 53
info@ijshoevedeboey.be

Let op betalen kan enkel cash of via
payconiq.

Jaarlijks verlof van 1 tot
en met 31 januari.

