Ijsspecialiteiten voor de
Eindejaarsfeesten
De ijsbeer werd opgericht in 1922 !
Wij maken enkel gebruik van kwalitatieve,
natuurlijke grondstoffen zoals:
volle melk, eieren, suiker, vanillestokken,
pure chocolade,...
Al ons ijs is glutenvrij en pure ambacht!
PRETTIGE FEESTDAGEN !
Sabine & Gino

OPENINGSUREN op feestdagen
dinsdag 24 december 		
van 10h tot 17h
woensdag 25 december 		
van 11h tot 12h
dinsdag 31 december 		
van 10h tot 15h
woensdag 1 januari 		
GESLOTEN
van dinsdag 10 december tot en met 30 december
zijn wij open van 10 h tot 18h.
Zaterdag 14 en zondag 15 december gesloten
Daarbuiten gelden andere openingsuren !

Noordzandstraat 73 - 8000 Brugge
050 33 35 34
www.deijsbeer.be

Bij onze Kerst- en Nieuwjaarsbûches en Châlets hebt u
telkens de keuze uit 6 smaken Vanille
					Vanille-chocolade
					Vanille-hazelnoot
					Vanille-mokka
					Vanille-pistache
					Vanille-aardbei
Kerstbûches en IJstaarten kunnen besteld worden voor
4 - 6 - 8 - 10 of 12 personen.

Kerstbûches
Standaard

uw keuze van smaak, bodem meringue, slagroom
					3,75 €/pp

Bûche Italiënne

uw keuze van smaak, bodem meringue, italiaanse
meringue				3,75 €/pp

Individuele porties
Sneeuwman

Pinguïn
					5,00 €/pp
of

Kerstman

of

Ijstaarten
Nieuwjaarsbûches

uw keuze van smaak, bodem meringue, slagroom
					3,75 €/pp

Bûche Italiënne

uw keuze van smaak, bodem meringue, italiaanse
meringue				3,75 €/pp

Maison passie

vanilleijs, passievrucht sorbet, bodem meringue,
italiaanse meringue, potje frambozencoulis		
					4,75 €/pp

Maison framboos

vanilleijs, frambozen sorbet, bodem meringue,
italiaanse meringue, potje frambozencoulis		
					4,75 €/pp

Châlet

[enkel in porties 6 - 8 - 10 - 12 pers.]

gemengd ijs, meringue, italiaanse meringue		
					4,50 €/pp

Couronne met sorbet

vanilleijs, bodem meringue, gemengde sorbet
					4,50 €/pp

Iglo

vanille-hazelnoot ijs, bodem meringue, caramel,
italiaanse meringue					
					4,50 €/pp

Opgevulde vruchten
Mandarine givrée

mandarijn opgevuld met mandarijnsorbet		
					4,00 €/st

Sorbets
Champagne 1/2 liter
		1 liter		

8,00 €
15,00 €

1/2 liter
Andere
		1 liter

6,00 €
11,00 €

(passievrucht, citroen, framboos, bosbes, mango, mandarijn)

Huisbereide sausjes
Chocolade - Framboos - Caramel		
200 cc		
300 cc		

4,50 €
5,00 €

Blokken 1 liter
11,00 EUR keuze uit 5 smaken
Vanille-chocolade
Vanille-hazelnoot
Vanille-mokka
Vanille-pistache
Vanille-aardbeien
12,00 EUR
Vanille
Stracciatelli

