Bestellingen feestdagen 2018-2019

Huisbereide ijsdesserten
Nummer

Naam en telnr:
Afhaaldatum

☐ 23/12 (12u30-18u00)

☐ 24/12 (12u30-15u30)

TRADITIONELE IJSSTRONK ( enkel ijs met kerst of nieuwjaarsversiering )
				☐ Kerstthema
☐ Nieuwjaarsthema
Aantal personen:		
☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12
Keuze uit 1 of 2 smaken:
☐ Vanille
☐ mokka
☐ chocolade

☐ 30/12 (12u30-18u)
€ 3.5 p/p

☐ praliné

MODERNE IJSSTRONK ( met krokante bodem en ganache) 		
				☐ Kerstthema			
☐ Nieuwjaarsthema
Enkel verkrijgbaar voor 6 tot 8 personen
☐ Stronk Straciatella (vanille en chocolade ijs overgoten met chocolade ganache)
☐ Stronk Fererro Rocher ( vanille en chocolade ijs overgoten met fererro ganache)

€ 30 per stronk

EENPERSOONSTAARTJES
				☐ Kerstthema			
☐ Nieuwjaarsthema
1)
Bombe: 								€ 4.5 per stuk
vanille ijs met ferrero ganache op krokante bodem
vanille ijs met een spiegel van framboos op krokante bodem(kerstman)
vanille ijs met chocolade ganache op krokante bodem ( sneeuwpop)
2)

Kerstboompje met vanille ijs en chocolade ganache:

€ 4.5 per stuk

3)
Chocoladecupje
gevuld met
☐ Vanille ijs			
€ 4 per stuk
					
☐ Chocolade ijs
						
IJSTAARTEN
								€ 4 per persoon
				☐ Kerstthema 			
☐ Nieuwjaarsthema
Vanaf 6 personen tot … personen: 		personen
Keuze uit 1 of 2 smaken:
☐ Vanille
☐ Mokka 		
☐ Chocolade		
☐ Praliné
Afwerking keuze uit: 		
☐ slagroom ☐ eiwitschuim
☐ chocoladeganache
IJS PER LITER OF 2.5 LITER 					
☐ Vanille			 ☐ Straciatella
☐ Mokka			
☐ Chocolade			
☐ Praliné		 ☐ Limoensorbet

€ 9 per liter - € 20 vr 2.5liter
☐ Fererro rocher

Alles wordt huisbereid dus gelieve tijdig te bestellen voor kerst kan tot 22/12 - voor nieuwjaar tot 28/12
Bestellen kan telefonisch 011/515.801 of via mail info@cremerie-chapeau.be of uiteraard ter plaatse.
Openingsuren
Dinsdag 18/12 t.e.m. 21/12
12u30 - 19u00
Zaterdag 22/12 			gesloten			
Zondag 23/12			
12u30 - 18u00
Maandag 24/12 		
12u30 - 15u30 enkel afhalen bestellingen
Dinsdag 25/12 			gesloten			
Woensdag 26/12		
gesloten
Donderdag 27/12 t.e.m. 30/12 12u30 - 18u00
Maandag 31/12			gesloten

Januari 2019 gesloten wegens jaarlijks verlof.
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Het Chapeauteam
wenst u en uw familie
een zalige kerst
en een super eindejaar!
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