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Hoekeindseweg 141
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2660 AA Bergschenhoek

T. 010 - 522 04 11

F. 010 - 522 07 28

E. verkoop@dejong-diepvries.nl

I. www.dejong-diepvries.nl

Uitgave 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt worden 

door middel van druk, 

fotokopie, microfilm, digitale 

publicatie of op welke andere 

wijze ook, zonder voorafgaande 

toestemming van de uitgever. 

Wijzigingen, zet- en 

drukfouten voorbehouden.

Actieperiode van deze folder: 

13 november t/m 

31 december 2017

Beste lezer,

Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd, een mooie feestdagen brochure voor u in 

elkaar te zetten. Onze toeleveranciers hebben tal van producten gepresenteerd om 

u te inspireren om uw gasten een feestelijke decembermaand te bezorgen op 

culinair gebied. Het assortiment diepvriesproducten blijft zich voortdurend 

ontwikkelen. De producten worden steeds hoogwaardiger van kwaliteit en zijn 

geschikt voor diverse bereidingswijzen. Smaak, beschikbaarheid en het gemak van 

diepvries laten zich steeds meer gelden. 

Voordat we het weten, zijn we al weer in 2018 aanbeland. Maar voor het zover is, 

staan onze medewerkers graag klaar om u te informeren over het feestdagen-

assortiment. Dus heeft u vragen, neem dan gerust even contact met ons op. 

We zijn u graag van dienst.

Namens alle medewerkers,

Hartelijke groet,

Stephan de Jong.

Van 18 tot 20 september 

2017, zijn onze 

verkoopmedewerkers 

aanwezig op de beurs 

GASTVRIJ Rotterdam. 

Breng ons daar gerust 

een bezoekje.

Fijne feestdagen!
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Met ambacht en ambitie
Los ingevroren vleesproducten. 
Correct, snel en naar behoefte portioneren. 

1. Beenhammetje 
Kant-en-klaar gekruid en gegaard 

beenhammetje. Lekkere portie voor 

één persoon. Een welkom stukje vlees 

op tafel, altijd feestelijk. Eenvoudig te 

bereiden.

Verpakking: 20 x 150 gram 4102

2. Gehaktstammetje 
à la minute 
Gebraden gehaktstammetje 

van eersteklas varkensvlees. 

Gepaneerd met paneermeel.

Verpakking: 20 x 95 gram 4009

3. Kalkoentournedos à 
la minute
Luxe gegaarde tournedos van kalkoen.

Verpakking: 25 x 80 gram 2133
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Ook voor de komende feestdagen ideaal; 

onze huismerk diepvriesspecialiteiten. 

BRIGARDE
Een ruim assortiment frituursnacks, 

hoog van kwaliteit tegen een scherpe 

prijs. 

Kaassoufflé 5995

Verpakking: 50 x 60 gram

Kaassoufflé mini 5906

Verpakking: 100 x 25 gram

Vleeskroket 20% 5562

Verpakking: 32 x 70 gram

Vleeskroket 20% 5563

Verpakking: 28 x 80 gram

Vleesbitterbal 20% 5558

Verpakking: 100 x 20 gram

Bitterbal rundvlees 14% 5005

Verpakking: 54 x 30 gram

Mini-snacks mix (8 soorten) 5123

Verpakking: 96 x 20 gram

Frikandel 5559

Verpakking: 40 x 85 gram

Frikandel 5011

Verpakking: 40 x 100 gram
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Mexicomix

Verpakking: 4 x 2,5 kg  1794  

Macedoinemix

Verpakking: 4 x 2,5 kg  1795  

Broccolimix

Verpakking: 4 x 2,5 kg  1797  

Kies uw favoriete diepvries-

groenten. Kleurrijke & gezonde 

mixen voor de feestdagen.  

STOMEN

Een gezonde manier om groente te bereiden. 

Bij stomen gebruikt u, net zoals bij koken, een 

gewone kookpan met een klein laagje water, 

alleen nu legt u de groente in een stoommandje 

in de pan. Het is dus ook nog eens ontzettend 

makkelijk!

MAGNETRON 

Diepvriesgroenten kunnen ook heel goed in 

de magnetron bereid worden. U kunt de nog 

bevroren groente, zonder toevoeging van water 

of boter, in een magnetronschaal doen. Dek de 

magnetron schaal af en verwarm de groente 

op vol vermogen. Vergeet niet om tussentijds 

éénmaal goed door te roeren. De bereidingstijd 

is afhankelijk van het vermogen van uw 

magnetron, de soort groente en de hoeveelheid 

groente. 
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Wedges garlic & herbs

Heerlijk gekruide aardappelpartjes 

met knofl ook en fi jne kruiden.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  6017

Spicy jacket wedges

Uit de lekkerste aardappelen gesneden 

partjes met schil. Met een knapperig 

korstje en heerlijk gekruid.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  6070

GN-gratin

Gemaakt van stoomgegaarde Steam 

& Fresh aardappelschijfjes met een 

heerlijke gratinsaus. Verkrijgbaar in 

diepvriesblokjes van 30 gram.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  6511

Röstidriehoekjes

Verras uw cliënten en gasten met 

deze leuke gevormde gekruide 

aardappelrasp.

Verpakking: 4 x 2,5 kg   6088  

Cuisine Belge Artisanale frites 

(12 mm) 

Verras uw gasten met deze unieke friet 

speciaal voor u geproduceerd in België.

Verpakking: 5 x 2,5 kg  6095

Sweet potato fries

Gemaakt van zoete aardappel, dat van 

nature een oranje kleur en een licht 

zoetige smaak heeft.

Verpakking: 5 x 2,27 kg  16092

Home-made puree 

Met een snelle bereidingstijd 

overheerlijke zelfgemaakte 

aardappelpuree serveren.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  16042

Aviko diepvriesfrites zorgen voor flexibiliteit en efficiëntie in iedere onderneming.

Aardappelgratin home-made 

cream & cheese

Gemaakt van stoomgegaarde 

aardappelschijfjes, verse slagroom en 

smaakvolle geraspte kaas.

Verpakking: 6 x 15 x 100 gram  16855

100 gram 

per stuk 

Elke dag feest aan tafel
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Potato dippers 

Verpakking: 4 x 2,5 kg  6043

Delen is een trend 

die niet meer weg 

te denken is en onze 

Potato Dippers 

zijn gemaakt om te 

delen. Ideaal om 

met verschillende 

dipsauzen en 

smaakcombinaties te 

mixen en matchen.

www.lambweston.eu

Mini-rösti (afgebakken) 

Kleine afgebakken rösti met bijna 

40% minder zout! De rösti is 

gebruiksklaar en hoeft alleen nog 

maar verwarmd te worden. 

Verpakking: 3 x 3 kg  6502

Dennenappelkroketten 

(voorgebakken)

Aardappelpuree kroketjes in de vorm 

van dennenappels. Uitstekend voor 

bij wildgerechten en leuk voor in het 

kerstmenu. 

Verpakking: 4 x 2 kg  6807

Pommes Williams 

(voorgebakken) 

Peervormige aardappelspecialiteit, 

fi jn gekruid en gepaneerd. Met een 

kruidnageltje erop is het geheel af. 

Verpakking: 2 x 2,5 kg  6801

Pommes Duchesse (afgebakken)

Deze luchtige toefjes aardappelpuree 

zijn reeds afgebakken. Enkel nog maar 

te verwarmen.

Verpakking: 2 x 3 kg  6431

Fagottini zalm (MSC)

Pastazakjes gevuld met gerookte zalm.

Verpakking: 2 x 2 kg  9686
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VisSpecialist

Terrine gerookte zalm met 

peper, dille en roomkaas

Een mini-terrine met roomkaas, 

gemarineerde zalm en afgewerkt 

met gerookte zalm.

Verpakking: 12 x 20-25  gram  3251

Witvisrol gevuld met zalm en gerookte forelmousse*

Een witvisrolletje met in de kern een combinatie van zalm en gerookte 

forelfi let en diverse groenten, afgewerkt met stukjes gerookte forel. 

Verpakking: 50 x 90-110  gram  3254

Gerookt zalmrolletje met 

gerookte forelmousse

Zalmrolletje met gerookte 

forellenmousse afgewerkt met 

peterselie.

Verpakking: 12 x 20-25  gram  3250

Schaaldierenbonbon met 

roomkaas en rivierkreeftje

Schaaldieren bonbon gevuld met 

roomkaas gegarneerd met een 

rivierkreeftstaartje.

Verpakking: 12 x 20-25  gram 3252

Te bestellen tot 24-11-2017
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Witvisrolletje gevuld met 

zalmstukjes*

Zeer smaakvol witvisrolletje gevuld met 

gemarineerde zalmstukjes.

Verpakking: 50 x 90-110  gram  3253

Scholfi let gevuld met zalmmousse*

Een Noordzee scholfi let zonder huid, 

gevuld met een mousse van verse en 

gerookte Noorse zalm. Uitermate 

geschikt voor te pocheren in uw steamer.

Verpakking: 40 x 100  gram   3041

Limanda gerold in zalm* (MSC)

Een duurzaam gevangen witvis gevuld 

met een stukje zalm. 

Verpakking: ca. 90 x 50-60 gram  3342

* Nog te pocheren producten



Op zee ingevroren, separaat verpakte visfilets, 
visrolletjes naturel of gevuld, ambachtelijke 
lekkerbekken. Kortom de juiste producten voor 
elke feestelijke gelegenheid! 

Ambachtelijke kibbeling (voorgebakken)

De bekende ambachtelijke kibbeling, vol van smaak. 

Verpakking: 5 kg    3231

Ambachtelijke lekkerbekken (voorgebakken)

Mooie visfi lets voorgebakken met een smakelijk 

licht gekruide batter.

Verpakking: 5 kg (90-110 gram per stuk) 3232

Kabeljauw porties (MSC)

Kabeljauw porties, zo uit de zee, geschikt voor 

iedere toepassing.

Verpakking: 5 kg (115-130 gram per stuk) 3234

Schelvis porties (MSC)

Schelvis porties, een sappig, smakelijk en 

verantwoord stukje vis.

Verpakking: 5 kg (115-130 gram per stuk)  3235

Gourmetschaal (klein)

Gezellig met elkaar aan tafel. Een gourmetschaal 

met 4 x 40 gram baars gemarineerd, 4 x 40 gram 

zalm en 4 gamba’s. 

Verpakking: 1 schaal    3245

Pangastrips (voorgebakken)

Gekweekt volgens ASC-standaard, voorgebakken 

en gekruid geschikt voor oven en frituur.

Verpakking: 5 kg (40-50 gram per stuk)  3246

Limandafi let lemon (voorgebakken)

Voorgebakken limandafi lets met een twist van lemon 

en peterselie, geschikt voor oven en frituur.

Verpakking: 5 kg    3247

Visrolkreeft gepocheerd 

Een smakelijke combinatie van een visrol gevuld met 

een farce van kreeftenvlees, room en witte wijn.

Verpakking: 1 kg (10 x 100-110 gram) 3249
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Chick-ins sweet chili

Malse kipballetjes met een krokante 

buitenkant en een hart van chilisaus.

Verpakking: 56 x 25 gram  2144

Garnaalballetje

Een bijzondere snack gevuld met een 

ragout van garnalen.

Verpakking: 96 x 20 gram  5034

Kaasballetje

Een bourgondische bitterbal gevuld 

met een heerlijke ragout bestaande 

uit ca. 9% kaas.

Verpakking: 96 x 20 gram   5058

Lucifers

Pittige borrelsnacks van malse kip in 

een krokant korstje met pikante top.

Verpakking: 48 x 23 gram  5501

Mini-kipkorns

Lekker malse kip met een krokant 

korstje van cornfl akes.

Verpakking: 72 x 18 gram  5866

Pulled Chik’n slider bbq

Sesam-bun gevuld met zacht gegaarde kippenborstfi let, 

paprika en kruidig gerookte barbecuesaus.

Verpakking: 40 x 30 gram  2273

Pulled Chik’n burger

Handgevormde burger van zacht gegaarde kippenborst, 

geplukt en met lichtzoete barbecuesaus.

Verpakking: 24 x 100 gram  2277

Pulled Chik’n slider honey-mustard

Sesam-bun gevuld met zacht gegaarde kippenborstfi let, 

paprika en kruidig gerookte barbecuesaus.

Verpakking: 40 x 30 gram  2276

Pulled pork bites

Knapperig van buiten, zacht van binnen. Pulled pork van 

varkensschouder in een kruidig gerookte barbecuesaus.

Verpakking: 40 x 25 gram  4506
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Pick en Mix: stel je eigen borrelgarnituur samen en verwen uw gasten.

Pulled Next Level
Ontdek ‘Pulled Next Level’ – gekruid met 

een flinke dosis win-win: als foodservice-

professional profiteert u van flexibele 

productinzetbaarheid en gebruiksgemak 

terwijl u tegelijkertijd uw gasten kunt 

verrassen met nieuwe food-creaties. 



1. Kipstukcjes

Verpakking: 2 kg    5134

2. Mediterraanse burger 

Verpakking: 16 x 113 gram   5130

3. Bloemkool-broccoli burger

Verpakking: 16 x 113 gram   5128

4. Spinazie-kaas burger 

Verpakking: 16 x 113 gram  5127

Wie bewust eet, kiest voor variatie. 

En het zit ook in je natuur om te 

variëren met wat je lekker vindt. 

Bij Vivera doen we dat al sinds 1990 

op een vegetarische, smakelijke wijze. 

Daarom hebben we genoeg variatie in 

ons assortiment. Handig, want geen dag 

is hetzelfde. Dus pluk de dag met wat wij 

uit de natuur plukken. Dan heb je altijd 

wat te kiezen.

Vivera. 

De lekkere 

variatie.
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Bonen in spek

Extra fi jne boontjes, gerold in mager, licht 

gerookt en licht gezouten spek.

Verpakking: 50 x 40 gram  1359

Groene asperges in spek

Kleine groene asperges gerold in mager, 

licht gerookt en licht gezouten spek.

Verpakking: 50 x 40 gram  1360

Al jaren de 

specialiteit 

voor ieder 

kerstdiner.

De groenten van Bonduelle zijn 

ideaal om te gebruiken als 

feestelijke component voor uw 

feestdagenmenu. 

Haricots verts extra fi jn

Optimaal rendement dankzij ons unieke Minute 

hogedrukstoomproces. De groenten behouden hun 

smaak, kleur, structuur én voedingswaarden.

Verpakking: 4 x 2,5 kg     1047

Haricots verts zeer fi jn

Verpakking: 4 x 2,5 kg    1046

Suikerpeultjes

Het ideale ingrediënt om te gebruiken als feestelijk 

component van uw eindejaarsmenu. 

Verpakking: 4 x 2,5 kg     1123

Risotto verde

Deze heerlijke mengeling op basis van groenten, saus 

en risotto brengt convenience tijdens de feestdagen.

Verpakking: 5 x 1 kg    1255

Gratin Dauphinois

Onze gratins zijn ambachtelijk van smaak, met een 

individuele coating, zijn ze makkelijk portioneerbaar.

Verpakking: 4 x 2,5 kg     6121

12



Roomboter amandelstaaf (ongebakken)

Gemaakt van roomboterkorstdeeg en gevuld met zuivere 

amandelspijs. Dit product moet nog afgebakken worden. 

Verpakking: 30 x 275 gram    8932

Speculaasstaaf (gebakken)

Staaf van 85 of 250 gram met een buitenlaagje van 

speculaas, gevuld met heerlijke amandelspijs en belegd 

met amandelen. 

Verpakking: 16 x 250 gram   8322

Verpakking: 42 x 85 gram    8323

Appelbeignets (gebakken) 

Gevuld met een zoete appelschijf. 

Verpakking: 30 x 80 gram   8911

Oliebollen naturel (gebakken)

Verpakking: 36 x 80 gram   8913

Oliebollen krenten-rozijnen-appel (gebakken)

Gebakken in de frituur en gevuld met krenten, rozijnen en 

stukjes appel.

Verpakking: 36 x 80 gram    8912

Mini-stolletje

Eenpersoons stol gevuld met kaneelspijs, rozijnen 

en gehakte bigarreaux, per stuk verpakt. 

Verpakking: 20 x 85 gram   8914

Souffl é chocolade    7727

Met een hart van vloeibare chocolade. 

Souffl é chocolade-witte chocolade 7551

Met een hart van vloeibare witte chocolade. 

Souffl é chocolade-pistache   7100

Met een hart van vloeibare pistache-crème. 

Souffl é chocolade-hazelnoot  7165

Met een hart van vloeibare hazelnoot-crème.

Verpakking: 12 x 100 gram 

Een soufflé van chocoladecake met vier 

verschillende vullingen! 

Chocoladesouffl é

Pakjes- en oudejaars-
avond kunnen beginnen!

Te bestellen tot 8-12-2017
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Oliebollen gevuld

Goed gevulde oliebollen met krenten, 

rozijnen en stukjes appel.

Verpakking: 8 x 10 x 65 gram  8256

Oliebollen naturel

Heerlijk gebakken naturel-oliebollen.

Verpakking: 8 x 10 x 65 gram  8745

Mini-appelbeignet potpourri 

(gefrituurd)

Verpakking: 50 x 55 gram  8593

Appelbeignet potpourri 

(gefrituurd)

Verrukkelijke beignets gevuld met 

stukjes appel en rozijnen.

Verpakking: 30 x 90 gram  8842

Pyramide

Waldkorn® Classic Pyramide De 

onovertroffen smaak en luchtigheid van 

Waldkorn® Classic, gecombineerd met 

de handige piramidevorm.

Verpakking: 35 x 100 gram  8418

Pyramide junior

Schattige minibroodjes in piramidevorm, 

met Waldkorn® Classic granenmix 

gebakken. Lekker bij de soep of als 

partyhapje.

Verpakking: 80 x 50 gram  8119

Petits crolines (assorti)

Een heerlijk assortiment oven snacks 

met 90 lekkere oven hapjes: 30x kip 

kerrie, 30x kaas, 30x rundvlees.

Verpakking: 90 x 22 gram  8512

Appelfl ap gesuikerd

Een gastronomische vulling met appels, 

rozijnen en een vleugje kaneel, verpakt 

in krokant bladerdeeg en afgewerkt met 

een laagje knapperige kristalsuiker.

Verpakking: 48 x 125 gram  8314

Roomboter mini-speculaas 

gevulde koek (bake-off)

Kleine gevulde speculaaskoeken, 

gedecoreerd met amandelschaafsel.

Verpakking: 100 x 45 gram  8646

Gedecoreerd 

met amandel-

schaafsel

30 minuten

in de oven

Te bestellen tot 24-11-2017
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Met een lekker kerstdessert sluit u het kerstdiner helemaal in stijl af. 

Steel de show met één van deze diepvriesdesserts. 

Croquantins vanille 

Vanille-ijs met in de kern meringue 

schuim en afgewerkt met 

gekarameliseerde hazelnoten 

en amandelstukjes.

Verpakking: 4 x 135 ml  17527

Frisson mango-framboos

Heerlijk mango- en frambozen-

sorbetijs, gegarneerd met een 

framboos.

Verpakking: 8 x 150 ml  17551

Cappuccino rondo

Eenpersoons dessert, karamel- 

en vanillemousse.

Verpakking: 16 x 75 gram  17555  

Kerstkasteeltjes 

Marsepeinen kasteeltjes afgewerkt 

met een toefje botercrème en 

kerstgarnering.

Verpakking: 4 stuks  28531

Luxe canapés (assortibox A)

Heerlijke hartige hapjes in een handige 

assortimentsdoos 

Verpakking: 49 stuks  28602

Mini-taartpuntjes pistache   

(12 punten)

Cakepuntjes afgewerkt met 

pistache-marsepein. 

Verpakking: 12 punten  28815

*

Omelette siberienne 

Gefl ambeerd meringue 

schuim en vanilleroomijs gevuld 

met rozijnen, gedrenkt in rum.

Verpakking: 12 x 160 ml  17558

* *Corbeille de fruits

IJstaartje van roomijs vanille 

en sorbetijs rode vruchten, 

gegarneerd met rood fruit en 

een chocolaatje.

Verpakking: 2 x 150 ml  17472

*

Nagenieten

Te bestellen tot 24-11-2017

Mini-dessert fruit (6 stuks)

Kunststof glaasje met fruit assorti in de smaakvarianten:

2x Frambozen cheesecake, 2x Belgische chocolademousse 

& frambozen, 2x Kwark & aardbeien.

Verpakking: 6 x 66 ml  28355

*Zeer geschikt voor kleinschalig wonen

*

meringue 
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7527
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Sinterklaas ijstaartje

Taartje van vanilleroomijs met speculooskruimels erdoor, 

volledig gechocolateerd. Gegarneerd met een rozetje 

slagroom en een chocolade sinterklaasmijter.

Verpakking: 12 x 120 ml    7281

Sinterklaas ijstaartje 

zonder toegevoegde suiker

Verpakking: 12 x 120 ml    107281

Te bestellen tot 3-11-2017

Te bestellen tot 24-11-2017

Moussetaartje Oud & Nieuw

Eenpersoonstaartje van hazelnootmousse op een 

chocoladebiscuitje. Gegarneerd met 4 kleine rozetjes 

slagroom, chocoladeparels en een chocoladedecoratie 

“2018”.

Verpakking: 12 x 120 ml    7352

Moussetaartje Oud & Nieuw 

zonder toegevoegde suiker

Verpakking: 12 x 120 ml   107352

Wij adviseren u op tijd te 

bestellen en daarnaast 

rekening te houden met 

de besteltermijnen.

Luchtige 
mousses
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1. Luxe kersttaartje mousse

Taartje van Amaretto-mousse op een dun framboos-

pistache biscuitje. Gegarneerd met chocolade kerstbal, 

suiker strooisterretjes, rode bessen en een 

chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 120 ml    7359

6. Kerstkrans ijstaart

Kerstkrans van vanilleroomijs, half gechocolateerd en 

afgewerkt met enkele rode bessen, marsepeinen 

hulstbladen en groen suikerstrooisel.

Verpakking: 1000 ml     7307

5. Kersttaartje roomijs

Eénpersoons kerstkrans van vanilleroomijs, half 

gechocolateerd en gedecoreerd met een groen 

marsepeinen hulstblad, enkele rode besjes en groene 

suikersnippers.

Verpakking: 12 x 120 ml    7511

Te bestellen tot 24-11-2017

4. Mini-glaasje bavarois

Mini-glaasje gevuld met onderin een laagje 

chocoladebavarois, daarop een laagje kersensaus en 

bovenop een laagje slagroombavarois. Afgewerkt met 

gouden suiker en een chocoladester.

Verpakking: 15 x 50 ml    7558

3. Kerstcoupe bavarois 

Luxe coupe gevuld met onderin een laag gouden 

chocolade-bolletjes, daarop roombavarois en bovenaan 

een laagje appel-rozijnvulling. Gedecoreerd met een 

suiker kerstroos.

Verpakking: 12 x 120 ml   7546

2. Kerstlandschap mousse

Luxe bol gevuld met dame blanche mousse en gegarneerd 

met cacaopoeder, meringue vlokjes, suikerpaddenstoelen 

en een chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 130 ml    7357

*

*Zeer geschikt voor kleinschalig wonen
Special  17



Oud & Nieuw aardbeien- en 

roommousse 

Heldere cup gevuld met aardbeien- 

en roommousse, onderlegd met 

aardbeiensaus. Gedecoreerd met 

een chocoladester.

Verpakking: 12 x 120 ml 7326

Sinterklaasmousse chocolade-pepernoot

Diamantcoupe gevuld met chocolademousse en dopjes 

pepernootmousse. Daarop een ‘S’ van chocolade en 

speculooskruimels. 

Verpakking: 12 x 120 ml   7683

Kerstmousse witte chocolade-aardbeien

Diamantcoupe gevuld met witte chocolademousse en daarop 

aardbeiensaus. Gegarneerd met een toef echte slagroom en 

chocoladehulstblad.

Verpakking: 12 x 130 ml     7349

Te bestellen tot 24-11-2017Te bestellen tot 3-11-2017

Te bestellen tot 24-11-2017
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Parfait ijstaartje

Een taartje van vanille-ijs, half gechocolateerd. 

Gedecoreerd met bolletjes parfait en karamelsaus.

Verpakking: 24 x 140 ml   7767

Te bestellen tot 24-11-2017

*Zeer geschikt voor kleinschalig wonen

IJscoupe yoghurtijs met honingsaus 

Heldere kunststof cup gevuld met yoghurtijs en honingsaus.

Verpakking: 12 x 120 ml     7777

Kleinverpakking: 6 x 120 ml    7817

IJstruffel hazelnoot-marsala 

Ambachtelijke truffel van twee varianten ijs, chocolade-

hazelnoot- en marsala wijn-ijs, bestrooid met cacao en 

nootjes. 

Verpakking: 12 x 150 ml    7946

Te bestellen tot 24-11-2017 Te bestellen tot 24-11-2017

*
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Oma’s cake mousse met citroensaus

Diamantcoupe gevuld met oma's cake mousse, onderlegd 

met citroensaus. Gedecoreerd met koekkruimels.

Verpakking: 12 x 120 ml   7760

Kleinverpakking: 6 x 120 ml*   7761

Strawberry dream roomijstaart

Taart van aardbeienroomijs, half gechocolateerd en 

gedecoreerd met gebrand eiwitschuim.  

Verpakking: 4 x 900 ml   7758

Kleinverpakking: 900 ml*   7397

Ook verkrijgbaar als chocolade-ijstaart

Met chocoladecake. Gedecoreerd met chocolade 

koekkruimels. 

Verpakking: 4 x 785 ml   7759

Kleinverpakking: 785 ml*   7765

Te bestellen tot 24-11-2017

Te bestellen tot 24-11-2017

*Zeer geschikt voor kleinschalig wonen
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