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Halloween 
Mousse Dessert
4/10/19

Sinterklaas 
ijstaartje
1/11/19

Sinterklaas Coupe 
Mousse
1/11/19

Luxe Kerst Dessert 
Bavarois 
22/11/19

Kerstcoupe 
Bavarois
22/11/19

Kersttaartje 
Mousse Dessert
22/11/19

Kerststammetje 
Roomijs
22/11/19

Kersttaartje 
Roomijs
22/11/19

Kerst Mix 
Roomijs
22/11/19

Uiterste 
BesteldatUms

Ijscoupe 
“Oud & Nieuw”
22/11/19

Kerstster
Roomijs
22/11/19

Kerststronk 
Vanille/Mokka
Roomijs
22/11/19

Kerst Schnitt 
Roomijs
22/11/19

Dame Blanche 
Kerstijstaart
22/11/19

Omelette 
Sibérienne ijstaart
uit voorraad 
leverbaar

Taartje 
“Oud & Nieuw”
Mousse
 22/11/19

Mini Glaasjes 
Bavarois
uit voorraad 
leverbaar

Kersttaart 
Roomijs
22/11/19

www.van-gils.be

special needs 
Op zoek naar een dessert wat past 

binnen een gezonde en evenwichtige 
levensstijl? Ook in horeca zijn gasten 
steeds meer op zoek naar producten

die vrij zijn van suiker of andere                 
allergenen! van gils wil je daar graag 
bij helpen. speciaal voor deze gasten 

hebben we de groene lijn ‘special 
needs’ bedacht.

special needs

van gils creaties
elzenstraat 53

b - 2381 Weelde  
+32 (0)14 65 56 08  

info@van-gils.be
   /vangils.sweetcreations



Halloween moUsse dessert

sinterklaas CoUpe moUsse

lUxe kerst dessert Bavarois

sinterklaas ijstaartje

eénpersoons rond taartje van bloedappelsien mousse, 
half gechocolateerd en gegarneerd met een rozet slagroom, 
chocolade streepjes en chocolade decoraties.

luxe glasheldere coupe gevuld met slagroom mousse en een 
swirl van mandarijnsaus, gedecoreerd met speculooskruimels 
en een chocolade decoratie.

eénpersoons kerstmuts van framboos bavarois (met extra 
framboos vulling) op een biscuit bodem. gedecoreerd met een 
rode gelei en cocosschilfers.

eénpersoons vierkant taartje van amandel roomijs 
met speculooskruimels, volledig gechocolateerd met 
witte chocolade en gegarneerd met gouden glitters 
en chocolade letter.

12 x 120 ml - in blister

12 x 140 ml

16 x 130 ml

12 x 130 ml - in blister

16073NR

16076NR

16088NR

16074NR 16075 - steviaNR

bestellen vOOr: 04/10/201931

bestellen vOOr: 01/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 01/11/201931

in cOupe

special needs



kerstCoUpe Bavarois

kerststammetje roomijs

kersttaartje moUsse dessert

kersttaartje roomijs

luxe glasheldere dubbelwandige coupe gevuld met cappucci-
no en slagroom bavarois, gegarneerd met meringuestukjes en 
cacaopoeder, gedecoreerd met een chocolade ster.

eénpersoons kerststammetje van chocolade- en vanille room-
ijs, gedecoreerd met chocoladestreepjes en een chocolade 
sigaartje.

eénpersoons taartje van vanille mousse met kersenstukjes, 
volledig gechocolateerd met rode chocolade, afgewerkt met 
chocolade witte sterretjes en kerststrik.

eénpersoons rechthoekig taartje van peren roomijs op een 
cacao biscuit bodem, gedecoreerd met chocoladestreepjes en 
verschillende chocolade decoraties.

12 x 120 ml

27 x 120 ml - in blister

12 x 120 ml - in blister

12 x 120 ml - in blister

16077NR

16079NR

16078NR

16081NR

16087 - steviaNR

16080 - steviaNR

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931

in cOupe

special needs

special needs



kerst mix roomijs

ijsCoUpe “oUd & nieUw”

taartje “oUd & nieUw” moUsse

duo van 2 kerststerren (half gechocolateerd en afgewerkt met 
een chocolade ster) en 2 kerststerren (volledig gechocolateerd 
en afgewerkt met gouden / roze glitters.) van vanille roomijs.

luxe glasheldere coupe gevuld met grand marnier ijs met 
een swirl van sinaasappelsaus. gegarneerd met een caramel 
crispie bal en verschillende chocolade decoraties.

eénpersoons druppelvormig taartje van caramel mousse, volle-
dig wit gechocolateerd en gegarneerd met een gouden crispie 
bal, blauw-zilveren glitters en chocolade decoraties.

6 x (4 x 120 ml) - in blister

12 x 150 ml

12 x 130 ml

16082NR

16083NR

16084NR 16085 - steviaNR

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931 per stuk verpakt

in cOupe

Ontdek Ons ambachtelijk assOrtiment 
vOOr tijdens de feestdagen
www.van-gils.be



kerstster

kerststronk vanille/mokka

kersttaart roomijs

vallende ster van vanille roomijs op grootmoeders wijze, half 
gechocolateerd en afgewerkt met chocolade decoraties.

lange kerststam van vanille en mokka roomijs, afgewerkt met 
chocolade streepjes, roomijsrozetten, chocolade kerstballen, 
een chocolade spiraal en chocolade decoraties.

vierkante ijstaart van stracciatella roomijs, volledig omhuld in 
een caramel chocolade coating en afgewerkt met een streepje 
krokante aardbeistukjes, een framboos en diverse chocolade 
decoraties.

1500 ml - in vensterdOOs

1500 ml - in vensterdOOs

6 x 1000 ml - in vensterdOOs

02400NR

02401NR

02409NR

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931



kerst sCHnitt roomijs

dame BlanCHe kerstijstaart

omelette siBérienne ijstaart

schnitt van vanille roomijs, half gechocolateerd en gedeco-
reerd met krokante meringuestukjes, cacaopoeder en diverse 
suiker- en chocolade decoraties.

ronde ijstaart van vanille roomijs met chocolade saus en 
afgewerkt met diverse eetbare decoraties.

ronde ijstaart van vanille roomijs met bovenop een laag 
opgeklopt en geroosterd eiwitschuim.

6 x 1000 ml - in vensterdOOs

6 x 1100 ml - in vensterdOOs

6 x 1200 ml - in vensterdOOs

02411NR

02405NR

02412NR

bestellen vOOr: 22/11/201931

bestellen vOOr: 22/11/201931

uit vOOrraad leverbaar, geen besteldatum31



Mini glaasje KoKos-Mango

Mini glaasje chocolade

Mini glaasje cheesecaKe-aardbei

Mini glaasje banaan-chocolade

Mini glaasje pistache-Kersen

mini Glaasjes Bavarois
NR

NR

NR

NR

NR

10550 KoKos-Mango - 48 x 50 ML

 Mini glaasje met Kokos Bavarois en mango saus bovenop.

10551 banaan-chocolade - 48 x 50 ML

 Mini glaasje met Banaan Bavarois en chocolade saus erdoor.

10552 cheesecaKe-aardbei- 48 x 50 ML

 Mini glaasje met cheesecake Bavarois en aardbei saus erdoor. 
 Gegarneerd met stukjes buttercrumble.

10553 chocolade - 48 x 50 ML

 Mini glaasje met chocolade Bavarois en chocolade 
 schilfers bovenop.

10554 pistache-Kersen - 48 x 50 ML

 Mini glaasje met pistache Bavarois en kersensaus onderin.

www.van-gils.be

van gils sweet creations
Elzenstraat 53
B - 2381 Weelde  
+32 (0)14 65 56 08  
info@van-gils.be

uit vOOrraad leverbaar31


