
FEEST BY GELATO
QUEEN

A A N B O D  I J S T A A R T E N  O P  D E  V O L G E N D E  P A G I N A

D E C .  2 0 2 0

Het ideale dessert in
no time!
EEN  F I JN  EN  GEZELL IG  MOMENT
CREËREN  WAARIN  I EDEREEN
Z ICH  GOED  VOELT

Geen groot feest met een heleboel familie of

vrienden dit jaar maar wel een intiem feest met ons

gezin.

Ieder gezinslid heeft zijn smaak en dat is niet altijd

gemakkelijk te verzoenen. De één houdt van fruitig

de ander van zoet. 

De één houdt van koffie, de ander van chocolade.

Wat je vooral wil is een fijn en gezellig moment

creëren waarin iedereen zich goed voelt.

 

Speciaal daarom hebben wij dit jaar voor jullie het

ideale dessert ontwikkeld.

Een 1-persoons ijstaart die crispy, crunchy, zacht en

zoet is en waarbij ieder gezinslid zijn eigen smaak

kan kiezen. 

Je hoeft niets te versnijden en je hebt in NO TIME een

heerlijk dessert op tafel!

 

Klinkt dit als Jingle Bells in je oren?

Bekijk dan verder het aanbod en bestel vandaag nog!

We wensen je alvast heel fijne feesten toe.

 

Gelato Queen

Jelle, Jonathan, Jeroom & Storm

GELATO  QUEEN

Happy Holidays



We maken het je gemakkelijk.
VOLG  DE  HANDLE ID ING  HIERONDER

Waaruit kan je kiezen ?

The sweet one: White coffee gelato –

dulce de leche – dacquoise  – couverture van

melkchocolade met

gekarameliseerde hazelnoten- mousses van

chocolade

 

The crunchy one: Speculaas gelato -

crunchy speculaas – mascarpone gelato –

dacquoise – couverture van witte

chocolade met speculaas crunch- mousses van

chocolade

 

The passionate one: Passievrucht

sorbetto – chocolade gelato – dark chocolate layer

– dacquoise - couverture van donkere

chocolade met gebrande amandel – mousses van

chocolade

 

The vegan one: Vegan cookiedough-

notenbodem – coconut cream afwerking 

Alle ijstaarten zijn 1 persoon porties

prijs € 4,90 - Vegan €5,90

Binnenkort zal je ook via
onze webshop kunnen
bestellen. 
Hou er rekening mee dat we
een beperkt aanbod hebben
dit jaar, dus wacht niet te
lang.

Op volgende manieren kan je bestellen?

1.Via onze webwinkel op www.gelatoqueen.be

2.1 Mail volgende gegevens naar

info@gelatoqueen.be 

Naam

Adres

Email

Telefoonnummer

Bestelling ( soort+ aantal stuks)

Voorkeur van afhaalmoment en uur

Betaalwijze

 

2.2 Betaal na emailbevestiging 

via overschrijving, payconiq, of cash in een gesloten

enveloppe in de bus met naam + afgesproken

afhaaldatum

3; Telefonisch op 0471. 69. 40.37

Wanneer kan je afhalen:?
Voor Kerst: 21 , 22, 23, 24/ 12  tussen 9h30 & 12h

Voor Nieuwjaar: 30 & 31/12 tussen 9h30 & 12h

Om ervoor te zorgen dat alles veilig kan verlopen is er een

max. aantal personen per uur. Hierdoor is het mogelijk dat

je niet op dag/uur van voorkeur kan komen afhalen. Wie

eerst besteld heeft eerste keus van afhaalmoment.

The sweet one The crunchy one The  passionate one


