
  ONZE KLASSIEKERS     voor 4, 6 of 8 personen

Basic Buche
IJsbuche met vanilleroomijs en een krokant laagje meringue, afgewerkt met gebrande 
meringue.

Klassieke Buche
IJsbuche in een van de volgende varianten, afgewerkt met gebrande meringue:

• Vanille Bourbon - Sorbet framboos
 • Vanille Bourbon - Ko� ie (Mokka)
 • Vanille Bourbon - Chocolade
 • Vanille Bourbon - Hazelnoot (Praliné)
 • Vanille Bourbon - Speculoos 

Voor alle varianten kan indien gewenst een laagje krokante meringue toegevoegd 
worden. Enkel in combinatie met speculoosijs raden we dit niet aan.

gaan we SAMEN voor
EEN WARM EINDEJAAR?

feestcatalogus 2021-2022

...dat is 25 jaar familiegeschiedenis. 

In 1996 maakte mama Monique haar eerste ijsbereiding in de keuken van 
onze toenmalige hoeve in Noordschote. Vandaag wordt ons ijs nog altijd 
volgens dezelfde visie en hetzelfde recept gemaakt. Verse hoevemelk en 
Bourbon vanillestokken vormen de hoekstenen van ons roomijs. Voor al 
ons ijs werken we zo veel mogelijk met lokale grondsto� en. 
En dat proef je.

  BESTELLEN EN AFHALEN BIJ:  

www.lheritage.be



  FEESTIJSTAARTEN     
Onze Goeste - 4 personen
Onze interpretatie van tiramisu: vanilleroomijs, een laagje Poperingse Kruydekoeke gemarineerd in Joie de Houblonesse en koffieroomijs. Afgewerkt 
met gebrande meringue.

Kerstriem - 4 personen 
Een vrolijke buche met binnenin vanilleroomijs en sorbet van rode bes. Afgewerkt met een bodem van amandelbiscuit en een spiegel van 
rode vruchten. 

Rocherslee - 4 personen 
Een kerstslee voor chocoladefanaten: vanilleroomijs en rocherijs (chocolade met nootjes), afgewerkt met een hazelnootkrokantje en gebrande 
meringue.

Sneeuwbal  - 4 of 6 personen
Bombe met vanilleroomijs en gezouten karamelijs, afgewerkt met gebrande meringue. 

  ÉÉNPERSOONSTAARTJES EN -PORTIES  
Chocoladetaartje
Een krokante speculoosbodem, gevuld met vanille- en chocolade-ijs, afgewerkt met een ganache 
bresilienne. 

Frambozentaartje
Biscuitbodem gevuld met vanille- en frambozenijs, afgewerkt met gebrande meringue en rood fruit.

Suikervrij ijstaartje
Vanille- en chocoladeroomijs zonder toegevoegde suikers afgewerkt met donkere chocolade.

Soja-ijstaartje
Gevuld met vegan vanille en chocolade sojamelkijs. Afgewerkt met donkere chocolade.

Rendiertje
Vulling van vanille, afgewerkt met melkchocolade en decoratie.

IJspralines - per 9 stuks 
Na een stevige maaltijd of bij de koffie worden onze ijspralines erg gesmaakt. De vanillevulling 
wordt afgewerkt met de drie soorten chocolade en verschillende toppings. 

Kerstmanfrisco
Feest voor de kleinsten! Vanillevulling afgewerkt met donkere chocolade.

Kadetje - per 10 stuks
De minilukjes van Jules Destrooper gevuld met vanilleroomijs en gedipt in fondantchocolade.

  CRÈME-GLAS     een compleet dessert in een glaasje!

Een verfijnd ijsglaasje met keuze uit 9 verschillende versies:

  • Speculoos - Hopkaramel 
• Stracciatella - Advocaat 
• Chocolade - Meringue
• Koffie - Karamel 
• Rabarber - Aardbei

• Framboos - Meringue 
• Passievrucht - Witte chocolade
• St. Bernardus Abt 12
• Glaasje Poperingse ginparfait


