


vanille - chocolade

Vanille en chocolade roomijs op een bodem van 
brownie, omhuld in krokante melkchocolade,  
gedecoreerd met Italiaanse meringue

Vanille en speculoos roomijs op een bodem van 
speculooskoekjes omhuld in Italiaanse meringue 

Vanille en snickers roomijs, afgewerkt met donkere 
chocoladegarnituur, karamelsaus en pindanoten.

4 personen € 15,00 / 8 personen € 30,00

4 personen € 15,00 / 8 personen € 30,00

4 personen € 15,00 / 8 personen € 30,00

vanille - ferrero rocher

Vanille en Ferrero Rocher 
roomijs, afgewerkt met 
donkere chocolade- 
garnituur en fijne  
hazelnoten.

4 personen  € 15,00
8 personen € 30,00

aardbei - banaan

vanille - speculoos

vanille - snickers

Met verse aardbeien en bananen

Aardbei en banaan roomijs op een laagje 
biscuit, afgewerkt met zachte & krokante 
Italiaanse meringue en witte chocolade-
garnituur

4 personen  € 15,00
8 personen € 30,00



vanille - mokka

Vanille en koffie roomijs op een laagje biscuit, omhuld 
in zachte Italiaanse meringue en gedecoreerd met 
huisbereide advocaat

Vanille en stracciatella roomijs met fijne fondant-
chocolade, afgewerkt met donkere chocolade- 
ganache en krokante meringue

Vanille roomijs en aardbeien sorbet op een laagje 
biscuit omhuld met zachte Italiaanse meringue en 
vruchtencolis

4 personen € 15,00 / 8 personen € 30,00

4 personen € 15,00 / 8 personen € 30,00

4 personen € 15,00 / 8 personen € 30,00

vanille - stracciatella

vanille - aardbeisorbet

€ 10,00/L    
€ 12,00/L * 

€ 10,00/L    
Champagne sorbet 
€ 12,00/L 

    

Vanille *  Speculoos Ferrero Rocher
Aardbei  Mokka  Banaan
Chocolade Stracciatella Smurfen
Praliné  Snickers  Pistache *

    

Citroen   Passievrucht
Aardbei   Framboos 
Bloedsinaasappel 

roomijs

sorbet

Ideaal als verfrissend tussengerechtje of als afsluiter van het diner



Heerlijke frisco’s gevuld met vanille roomijs, 
ondergedompeld in de beste melkchocolade. 
Afgewerkt met leuke kerstdecoratie.

1 assortimentdoos = 8 stuks  
€ 20,00

Verrassingsassortiment roomijs 
& sorbet omhuld in verschillende 
soorten chocolade, afgewerkt met 
een feestelijk accent

1 doos = 20 stuks / € 18,00

€ 2,50/stuk 

kinderfrisco



Heerlijk huisbereide dessertjes met feestelijk accent! 

Chocolademousse melk/wit/duo

Speculoosmousse

Mascarponemousse met crumble van speculoos

Tiramisu met boudoirs & amaretto

Tiramisu met rode vruchten & frambozenlikeur

Framboosmousse

Citroenmousse

Advocaat op grootmoeders wijze

Triffle tropical

    (speculooscrumble, witte chocolademousse,  

    passievrucht - en mangocoulis) 

Triffle rode vruchten & chocolade 

    (chocoladecake, chocolademousse, coulis van  

      rode vruchten)  

Triffle Irish Coffee

    (wafeltjes, whiskey, koffiecrème, slagroom) 

€ 1,50 € 4,00 € 12,00

€ 1,50 € 4,00 € 12,00

€ 1,50 € 4,00 € 12,00

€ 1,50 € 4,00 € 12,00

€ 1,70 € 4,50 € 12,50

€ 1,70 € 4,50 € 12,50

€ 1,70 € 4,50 € 12,50

€ 2,00      -      - 

- € 5,00 € 13,00 

- € 5,00 € 13,00 

- € 5,00 € 13,00 



Kinder dessertbord

Chocolademousse, vanille- 
wafeltjes, mini boule, donut,  
frisco, fruit, snoep,...

€ 6,00

Verrassingsbord van het huis 

2 gebakjes, 2 mousses, advocaat,
vers fruit, afwerken met vanille 
roomijs,... 

Rijkelijk versierd met vers fruit, afwerken 
met bijhorend roomijs of sorbet

€ 8,00

verrassingsbord van het huis

keuze dessertbord

    Chocolademousse melk/wit/duo

    Speculoosmousse

    Mascarponemousse met crumble van speculoos of vanille

    Tiramisu met boudoirs & amaretto 

     Tiramisu met rode vruchten &  frambozenlikeur   *

     Framboosmousse   * 

     Citroenmousse         *

     Triffle tropical        ** 

     Triffle rode vruchten & chocolade  **

     Triffle Irish Coffee   **

 

€ 7,00 / € 7,50 * / € 8,00 **



Assortiment mini dessertjes, mooi gepresenteerd op plateau,  rijkelijk versierd 
met vers fruit.

van het huis     de luxe 

    Chocolademousse (melk)

    Tiramisu met boudoirs & amaretto 

     Framboosmousse    

     Vanillewafeltjes

     Boule de berlin

     Confituurgebak

     Appelflapje

     Advocaat op grootmoeders wijze

     Verse fruitsalade

     Vanille roomijs         

 

    Chocolademousse (melk)

    Tiramisu met rode vruchten en  

    frambozenlikeur 

    Citroenmousse    

    Miserable gebak 

    Fruittaartje

    Vanillewafeltjes

    Zwarte woud

    Advocaat op grootmoeders wijze

    Verse fruitsalade

    Assortiment ijspralines      

 
€ 12,50 p.p. € 15,00 p.p.

Vanaf 6 personen



Assortiment vers fruit & zoetigheden 
in de beste melkchocolade

    Versgebakken vanillewafeltjes
    Koekjes: speculoos, sigaren,  
    galetten, kokosrotjes,... 
    Marshmellows
    Aardbeien, ananas, druiven, meloen

Suggestie: 
serveer met 
vanille roomijs

Vanaf 6 personen

Assortiment p.p.    € 8,00 
Huur fontein    € 8,00 

Extra vanillewafeltjes
20 stuks  € 5,00

 
Voor een goede organisatie vragen wij uw bestelling tijdig
door te geven vóór 17 december

U kan uw bestelling plaatsen in de winkel of via mail (ijshoorntje@hotmail.com) 

Enkel contante betaling mogelijk. 
Hou ook rekening met een eventuele waarborg voor materialen.

Bestellingen kunnen afgehaald worden op volgende tijdstippen:

    24 december: 14u - 16u

    25 december: 10u - 11u

    31 december: 14u - 16u

    1 januari: 10u - 11u 

In de winkel zal ook een groot eindejaarsassortiment te verkrijgen zijn! 

Bestel vóór 17 december uw eindejaarsdessert (24/12 & 25/12 - 31/12 & 1/1) en 
ontvang gratis een doosje huisgebakken vanillewafeltjes. (Enkel geldig voor 
bestellingen die gemaakt zijn in de winkel of per mail.) 



 

Stephanie & Michaël en het hele team! 

         Stationstraat 69, 8700 Tielt
         0495 74 33 23 
         ijshoorntje@hotmail.com

www.tijshoorntje.be

Volg @ Tijshoorntje.tielt op Instagram en  
Facebook en blijf op de hoogte van alle  
nieuwtjes! 

Openingsuren din. - zat.    14u - 18u
  ma. & zon.  gesloten 

Aangepaste uren tijdens de zomerperiode ! 


