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SIMPLY
EXTRAORDINARY

ICE CREAM

WIJ STREVEN NAAR UITMUNTENDHEID IN ALLES WAT WE DOEN VOOR U 
OM TE GENIETEN VAN DE UNIEKE SMAAKSENSATIES DIE ZOALS STEEDS 

KENMERKEND ZIJN VOOR HET MÖVENPICK ROOMIJS.

EEN PASSIE VOOR HET BIJZONDERE, DE BESTE NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN EN DE ZWITSERSE SAVOIR-FAIRE VAN 

DE MÖVENPICK MAÎTRES GLACIERS VORMEN DE BASIS VAN 
DE MÖVENPICK VERFIJNDE CREATIES. 

ONTDEK DE MÖVENPICK-ROOMIJS-ERVARING...
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HET BESTE 
VAN DE NATUUR

ZWITSERS
VAKMANSCHAP

EEN 
AUTHENTIEKE 

SMAAK

EEN 
UNIEKE ROMIGE 

TEXTUUR

Exclusief ijsplezier begint sowieso bij een strikte selectie 
van ingrediënten. Precies daarom gebruiken wij het beste 
wat de natuur te bieden heeft.

De meester-ijsmakers van Mövenpick combineren 
creativiteit, knowhow en oog voor detail om van iedere 
creatie een uniek kunstwerkje te maken.

Mövenpick ijs smaakt niet toevallig naar originele 
ingrediënten. Het bevat helemaal geen kunstmatige 
additieven, aroma’s of kleurstoffen.

Zwitserse room van topkwaliteit maakt Mövenpick ijs zo 
verrukkelijk romig en laat de andere ingrediënten toe hun 
aroma’s vrij te geven.
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EXPERIENCE
THE UNIQUE TASTE

SENSATIONS
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ICE CREAM

swiss chocolatestrawberry espresso croquantvanilla dream

trinidad dark chocolate

NEW

ICE CREAMS

Zwitserse chocoladeschilfers van de hoogste 
kwaliteit verwerkt in romig ijs. Pure verwennerij 

voor de echte chocoladefans.

Heerlijk verfrissend en fruitig roomijs
met verrukkelijke stukjes aardbei.

Krokante, gekaramelliseerde stukjes hazelnoot
en een aromatische koffi esaus verrijken 

dit romige espressoroomijs.

Het allerbeste vanilleroomijs, bereid met echte 
vanille en meer bepaald het kostbaarste deel 

ervan: de zaadjes van de vanilleboon.

Een zeer intens chocolade roomijs op basis van donkere 
chocolade, Zwitserse room en stukjes bittere chocolade. 
Sluit de ogen en laat u verleiden door zijn sterke smaak.
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maple walnutcaramelita hazelnut

white chocolate stracciatella coconut cream banana

Ontdek opnieuw die volle smaak van onze 
bekende witte chocolade dankzij dit witte 
chocoladeroomijs met een krokant laagje 

witte chocolade.

Roomijs verfi jnd met room en stukjes donkere 
chocolade: de klassieker onder de Italiaanse 

roomijssoorten.

Heerlijk genot met kokosnoot. Top voor wie van 
kokosnoot houdt. Smeuïg kokosijs met stukjes 
gegrilde en gekarameliseerde kokosnoot om de 
authentieke kokossmaak nóg meer uit te spelen. 

Het resultaat? Nooit eerder geproefd exotisch genot 
waaraan u onmogelijk zal kunnen weerstaan. 

Een heerlijke smeuïge mix van roomijs met 
een geraffi neerde bananensorbet. En als fruitige 

verrassing: echte stukjes banaan.

Al wie van noten houdt, is verzot op dit roomijs, 
waarin de allerfi jnste gekaramelliseerde 
walnoten en overheerlijke esdoornsiroop 

zijn verwerkt.

Roomijs met hazelnotensmaak overgoten 
met hazelnotencoulis en versierd met 
gekaramelliseerde hazelnootstukjes.

Het ultieme roomijs voor wie van zoet houdt! 
Verleidelijke stukjes karamel verwerkt in roomijs 

met een rijke, volle smaak.
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vanilla browniepistachio cinnamon

rhum raisin crème brûlée tiramisù

Dit roomijs met verrukkelijke rozijntjes 
en rumsaus is geïnspireerd op de smaken 

van Jamaica. Het is een combinatie die heerlijk 
smaakt in elk klimaat.

De smaak van echte crème brûlée:
de perfecte transformatie.

Een combinatie van luchtige mascarpone, biscuit 
en fi jne koffi esaus, op smaak gebracht met 

marsala - een overheerlijk en onweerstaanbaar 
klassiek Italiaans dessert.

Het beroemde Mövenpick roomijs met vanille 
Bourbon uit Madagascar werd verrijkt met royale 

stukjes brownie en een fi jne caramelcoulis.

Onvoorstelbaar smeuïg kaneel-ijs, bereid met 
Zwitserse melk, heerlijke Zwitserse room en 
ultrafi jn kaneelpoeder. De intens smakende 
kaneelsaus zorgt voor een gemarbreerd en 

verbluffend authentiek resultaat.

Een traditionele, romige, volle smaak, 
gecombineerd met heerlijk knapperige 

stukjes pistache.
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lemon & limeblackcurrant passion fruit & mango

lemon mango raspberry pear

SORBETS

Deze zonnige en tegelijk verfrissende 
citroensorbet met echte citroenschil doet u op 
elk tijdstip van het jaar van de zomer dromen.

Sappige, zongerijpte stukjes mango maken van 
deze mangosorbet een tropische droom waarvan 

je ook hier volop kan genieten.

Een vuurwerk van sorbet en coulis, gemaakt 
met Héritage frambozen. Een authentieke

en pure smaak met een hoog vruchtengehalte 
van 52,5 %.

Onze perensorbet is gemaakt van heerlijke 
Williamsperen, die bekend staan om hun sappig, 
zacht vruchtvlees. De sorbet die we ermee maken 

is smeuïg en erg verfrissend.

Citroen en limoen zijn twee citrusvruchten
die perfect bij elkaar passen. Fruitig en fris,

voor elk moment van het jaar.

Met dit exotische duo van passievrucht en mango 
voelt u zich meteen op een eiland in de Stille 
Zuidzee en lijkt het wel een heel jaar zomer.

De intense paarse kleur van onze sorbet op basis 
van zwarte bessen is uitsluitend afkomstig van de 
zongerijpte bessen die aan de sorbet een subtiele 

smaak verlenen.
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GOURMET SET
Ideeën voor lekkerbekken

CYLINDER-
SCOOPER

Voor creatieve keukenpieten

COCKTAILS
Met of zonder alcohol

RECEPTEN

MENUHOUDERS
EN MENUKAART 

COUPES
Maak het verschil, 

dankzij onze 
exclusieve coupes

CONCEPTEN EN POS-MATERIAAL
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Problemen met uw Mövenpick-vriezer?
Noteer de referenties van uw vriezer en contacteer de technische dienst op +32(0)70 350 302 (het telefoonnummer vindt u ook op de vriezer) of stuur een 
e-mail naar service@veld.be.

Wil u topkwaliteit roomijs serveren en uw omzet verhogen?

Producten, vriezers, publicitaire materialen, gebruiksvriendelijk 
concepten,… Mövenpick kan u hierbij helpen.

EEN COMPLEET AANBOD VOOR UW ROOMIJS
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–18˚ C

Schep het ijs niet uit de originele 
bak naar een andere over. 

Let op: de plastic verpakking is bij lage 
temperaturen (-20° C) kwetsbaar.

Ga er voorzichtig mee om. 

Laat de verpakking voorzichtig in de 
bak van het scooping station glijden. 

Stukjes plastic van een beschadigde 
verpakking kunnen in het ijs 

terechtkomen. Vreemde voorwerpen in 
het ijs vormen een reëel risico voor de 

consument, die gewond kan raken. 

Bewaar de bakken met roomijs 
op een temperatuur onder 
-18° C. Minimaal om de 6 
weken moet de diepvriezer ijsvrij 
en volledig schoon worden 
gemaakt met behulp van een 
steriliserende oplossing.

Bescherm het roomijs tegen de zon door 
het ijskraam in de schaduw op te stellen 
of door gebruik te maken van een parasol. 

Verwijder dagelijks het aangevroren ijs met behulp van een 
plastic schraper. Zorg ervoor dat het aangevroren ijs niet in het 
roomijs terecht komt (haal het roomijs, indien mogelijk, uit het 

scooping station en bewaar het ondertussen in het vriesvak).

Controleer de producten bij levering.
Ga na of de verpakking onbeschadigd bleef.

Sluit het ijs na ieder gebruik weer 
af met het originele deksel (zo 
beschermt u het roomijs tegen 
hinderlijke geurtjes en kristallisatie. 

RESPECTEER DE FIFO-REGELS
(FIRST-IN, FIRST-OUT,eerst in, eerst uit)

PRODUCTHYGIËNE
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1.

2.

3.

4.

Was de ijslepel in de daartoe 
bestemde bak. Laat hem 
uitlekken.

Duw de ijslepel twee tot 
drie centimeter diep in de 
bovenhoek van de bak met 
roomijs. Laat de lepel* zachtjes 
in de lengterichting glijden. 

*een ijslepe, maat 20, kan tussen 100 
en 120 ml roomijs bevatten

Dresseer het bolletje ijs 
(idealiter: 70 g) in een gewafeld 
hoorntje, in een ijscoupe of 
op een bord.

Was de ijslepel in de bak. Laat 
hem uitlekken (laat de lepel nooit 
in het water staan).

HOE EEN PERFECT
BOLLETJE IJS
SCHEPPEN?

OPMERKINGWil u ronde en smeuïge 
bolletjes scheppen van het Mövenpick ijs? De ideale temperatuur 

van het roomijs bedraagt -16° C.
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INFORMATIE Granen met gluten 
en afgeleide producten

Melk en zuivelproducten 
inclusief lactose 

Eieren en afgeleide producten Noten en notenproducten

Banana • • (•)

Blackcurrant Sorbet (•) (•)

Caramelita • • (•)

Cinnamon • • (•)

Coconut Cream • • (•)

Crème Brûlée • • (•)

Espresso Croquant • • •
Hazelnut • • •
Lemon Sorbet (•) (•)

Lemon & Lime Sorbet (•) (•)

Mango Sorbet (•) (•)

Maple Walnut • • •
Passion Fruit & Mango Sorbet (•) (•)

Pear Sorbet (•) (•)

Pistachio • • •
Raspberry Sorbet (•) (•)

Rum Raisin • • (•)

Stracciatella • • (•)

Strawberry • • (•)

Swiss Chocolate • • (•)

Tiramisu • • • (•)

Trinidad Dark Chocolate • • (•)

Vanilla Dream • • (•)

Vanilla Brownie • • • (•)

White Chocolate • • • (•)

(• Alle producten waaraan rechtstreeks allergenen worden toegevoegd.
(•) Bevatten mogelijk de aanwezigheid van noten en/of melk ten gevolge van kruisbesmettingen.

*Zie producten zelf voor meest up-to-date informatie.

ALLERGENEN*
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Voor een gepersonaliseerd advies, contacteer ons.

Mövenpick of Switzerland Ice Cream 
(Nestlé Belgilux NV)
Birminghamstraat 221, 1070 Brussel
België
T. +32(0)2 529 53 56
moevenpick@be.nestle.com

Mövenpick of Switzerland Ice Cream
(Froneri SA)
Idola Business Center
Antwerpsesteenweg 19, 9080 Lochristi
België
T. +32 (0)9 324 12 20

TOT EN MET 31/03/2018 ZIJN WE 
BEREIKBAAR OP ONDERSTAAND ADRES:

VANAF 01/04/2018 ZIJN WE BEREIKBAAR
OP ONDERSTAAND ADRES:

www.moevenpick-icecream.com
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www.moevenpick-icecream.com


