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Smakelijke
feestdagen

Natuurlijk 

      gen
ieten!

Boermarke BV

Staalsteden 17

7547 TA  Enschede 

Tel.  +31(0)53-4324802 

Fax. +31(0)53-4328009 

E-mail: info@boermarke.eu 

www.boermarke.eu
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Feestdagen
special
Najaar 2018



Najaars-
assortiment
2018

Feestcoupes
Diepvries

Natuurlijk
genieten!

Met veel plezier presenteren wij u ons  

Najaarsassortiment 2018! Een ruime keuze 

aan heerlijke desserts, speciaal samengesteld 

voor de naderende feestdagen. 

Heeft u vragen over ons najaarsassortiment  

of wilt u graag monsters ontvangen? Neem 

dan contact op met onze Verkoopbinnendienst, 

via telefoonnummer 053 – 711 35 66 of per  

mail bestelling@boermarke.eu.

Bezoek onze website www.boermarke.eu 

voor specificaties en afbeeldingen van de 

producten. 

Wij wensen u smakelijke feestdagen!

* Geef, voor een gegarandeerde levering, 
vóór de uiterste besteldatum uw order door. 

Grote aantallen graag tijdig doorgeven.

Sinterklaas Mousse Chocolade-Pepernoot 
Transparante diamantcoupe met chocolademousse en 
afgewerkt met dopjes pepernootmousse. Gegarneerd 
met schildje ‘chocolade letter’ en speculooskruim.
51069 12 x 120 ml

Te bestellen t/m 9 november 2018*
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Kerst Mousse Witte Chocolade-Aardbei
Zilveren diamantcoupe gevuld met witte chocolademousse 
en bovenlegd met aardbeiensaus. Een toef slagroom en 
galette ‘hulstblad’ maken deze coupe compleet.
51071 12 x 130 ml

Te bestellen t/m 30 november 2018*

Oud & Nieuw coupe Mousse Lemon Cake 
Transparante klokbeker met cake-mousse (zonder stukjes), 
onderlegd met citroensaus en afgewerkt met dopjes gele 
roommousse. Gedecoreerd met een chocolade-ster. 
51072 12 x 120 ml

Te bestellen t/m 30 november 2018* 3



Coupe Mousse Kaneel-Mandarijn
Transparante diamantcoupe met kaneelmousse, bovenlegd 
met een saus van mandarijn. Gegarneerd met een toef 
slagroom en een schildje in de vorm van een cadeautje. 
51081	 12 x 120 ml

Luxe Mousse-stammetje
Eenpersoons luxe mousse-stammetje van vanille-mousse, 
bovenlegd met een aardbeiensaus en gegarneerd met een 
schildje ‘fijne feestdagen’. Het mousse-stammetje heeft 
een voetje van chocolade.   
51088		12 x 120 ml 
Los verpakt in blister van 12 stuks.

Luxe ijsstammetje
Eenpersoons	luxe	ijsstammetje	van	heerlijk	
vanille-ijs	met	stroken	van	karamelsaus	en	
een	voetje	van	chocolade.	
51087	 12 x 100 ml
Los verpakt in blister van 12 stuks.
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Coupe Mousse Monchou-taart 
Transparante klokbeker gevuld met frisse 
yoghurtmousse en een swirl van rode bes-saus. 
Afgegarneerd met een kruim van speculoos. 
51079	 12 x 120 ml

Geschikt voor
alle feestdagen
Te bestellen t/m 30 november 2018* 

(m.u.v. reguliere artikelen)
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IJscoupe Slagroomijs met Karamelswirl
Transparante klokbeker met romig slagroomijs, 
geswirld met een karamelsaus. Gegarneerd 
met kleine chocolade-sterretjes.
51085 12 x 120 ml



IJstruffel Hazelnoot-Marsala (regulier artikel).
Ambachtelijke truffel van twee varianten ijs, 
chocolade-hazelnoot- en marsala wijn-ijs, 
bestrooid met cacao en nootjes. 
Feestelijk item om op bord te presenteren.
2160		12 x 150 ml

Te bestellen t/m 30 november 2018* 

(m.u.v. reguliere artikelen)

Verse feestelijke
fruitcompotes
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Te bestellen t/m 30 november 2018* 

leverbare weken bij grossier: 17 t/m 31 december

Chocolade ijstaart 
(Zeer geschikt voor Kleinschalig Wonen)

Chocolade ijstaart met chocoladecake. 
Gedecoreerd met chocolade koekkruimels. 

Per stuk verpakt in luxe transparante 
blister met banderol.  

51047		Per stuk 785 ml 
51447		4 x 785 ml

Verse feest-
producten
Te bestellen t/m 9 november 2018* 

Leverbare weken bij grossier: 

12 november t/m 7 december

Vla-dessert Pepernoot
470     	6 x 150 g
7070   12 x 150 g  

37070  6 x 1 liter in fles
9070   10 kg emmer

Seizoensvla Cappuccinosmaak 
(regulier artikel)  

37035  6 x 1 liter

Gebonden stoofpeer partjes
(regulier artikel)  
6386	 12 x 125 g
95040	 5 kg emmer

Stoofappeltjes 
(regulier artikel)
11194	 12 x 125 g 
95094	 5 kg emmer

Geschikt voor
alle feestdagen

Alternatieven zonder 
toegevoegde suiker (regulier artikelen)

Transparante diamantcoupe met heerlijke mousse
zonder toegevoegde suiker, gegarneerd met echte
slagroom en decoratie. Verkrijgbaar is de smaken
Vanille, Mokka, Aardbeien en Chocolade.

Mousse Vanille ZTS
5989  6 x 150 ml
	
Mousse Mokka ZTS
5982  6 x 150 ml 

Aardbeien ZTS
5983  6 x 150 ml
	
Mousse Chocolade ZTS
5984  6 x 150 ml
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IJstaart 4-6 personen


