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JOUW GOESTING GEVONDEN IN DEZE FOLDER?

Bestellen is eenvoudig:

   geef online je bestelling door via lheritage.be/shop,

   bel Bart op het nummer 0488 56 59 50,

   kom even langs in onze winkel in Poperinge of Reninge,

   of stuur een mailtje naar shop@lheritage.be.
 
Vermeld bij je bestelling steeds jouw naam, telefoonnummer, het 
gewenste dessert, eventueel de gewenste smaken en het juiste aantal 
personen.

UITERSTE BESTELDATA:

   Kerstmis: 19 december

   Nieuwjaar: 26 december

Bestel 
voor 6/12 en geniet van onze VROEGBOEK-KORTING 



Hartelijk welkom bij l’Heritage! 

Sinds we in 1996 de eerste ijsmix maakten op de hoeve in Noordschote is 
bijna alles veranderd. Behalve ons familierecept en onze bereidingswijze. 
Verse hoevemelk en Bourbon vanillestokken vormen de hoekstenen van 
ons vanilleroomijs. Ons ijs wordt op smaak gebracht met alleen pure en 
kwalitatieve smaakmakers! We hebben het geluk in een topregio als de 
Westhoek te leven, waar we niet ver moeten zoeken naar heerlijke smaken: 
verse aardbeien, frambozen, bessen,…. Maar ook van andere streekproducten 
(zoals bijvoorbeeld bier) maken wij graag verrassende ijssensaties.

Kom verrassend uit de (west)hoek!

Het beste van de Westhoek vind je bij ons. In ons assortiment vind je meer 
dan 100 verschillende bieren, elk met hun eigen verhaal. We assisteren je 
graag op zoek naar het passende bier bij jouw gerecht.  
Vergeet ook de Heuvellandse wijnen niet. Trakteer je gasten op de beste 
wijnen van België of zachte bubbels uit onze streek.

Meer info in onze winkel in Poperinge of Reninge!

Bernard & Monique

Bart, Gerlinde & Mieke



 

IJsbuches

De ijsbuche is niet voor niets dé 
klassieker met eindejaar.

Basic Buche Vanille Bourbon
€ 3,70 p.p.

Ons vanilleroomijs met echte 
vanillestokken gecombineerd met 
hartverwarmende smaken:

Vanille – Speculoos
Vanille – Koffie 
Vanille – Chocolade 
Vanille – Hazelnoot 
Vanille – Sorbet framboos  

€ 3,85 p.p.

Indien gewenst kan er een laagje 
krokante meringue toegevoegd 
worden. Enkel in combinatie met 
speculoosijs raden we dit niet aan.

  FEESTTAARTEN  
Al onze ijstaarten zijn beschikbaar voor 4, 6 of 8 personen. 

Heb je een taart besteld en valt je feestbubbel plots kleiner uit dan verwacht? 
Geen nood. Onze ijstaarten kunnen na het aansnijden opnieuw ingevroren worden 
en gaan zo zeker nog een maand mee in de diepvriezer.

Tip: Nog op zoek naar een finishing touch voor jouw buche? Een streepje 
vruchtencoulis, hopkaramel, advocaat of een koekjescrumble doen wonderen! Je 
vindt ze in onze winkels.



ijstaarten MET 
STREEKTOUCH

Poperingse ginparfait
Digestief en dessert in één. Deze 
gloednieuwe parfait met gin van 
Brouwerij Werbrouck (Roesbrugge) is 
een echte streektopper.

€ 4,85 p.p.

Onze Goeste
Onze interpretatie van tiramisu: 
vanilleroomijs, een laagje Poperingse 
Kruydekoeke gemarineerd in Joie 
de Houblonesse en mokkaroomijs 
van Black Albert koffie (Matubu). 
Afgewerkt met meringue.

€ 4,85 p.p.

NIEUW!

Feestijstaarten

Chocolade-explosie
Een krokantje van speculoos 
en chocolade, opgevuld 
met witte chocolade ijs en 
fondantchocoladeijs, afgewerkt 
met een spiegel van cacao. 

€ 4,20 p.p.

Sneeuwbal 
Bombe met een bodem van biscuit 
opgevuld met witte chocolade en 
rode  bessensorbet, afgewerkt met 
gebrande meringue en rode vruchten. 

€ 4,20 p.p.

VROEGBOEKACTIE*

Bestel vóór 6/12 en 
ontvang 5% korting

* enkel op ijstaarten



Eenpersoonstaartjes 

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.

€ 4,40 per stuk

Sneeuwpopje
Vulling van vanille, afgewerkt met 
witte chocolade en decoratie.

€ 3,95 per stuk

  ÉÉNPERSOONSIJSTAARTJES EN -PORTIES  

Geen zin om een taart aan te snijden? Of vier je kerst met z’n tweetjes? 
Dan zijn de eenpersoonstaartjes jouw maatje. 

Onze kerstmanfrisco maakt dan weer graag de kleinsten blij.

Zoek je nog een kleine ‘sneukeling’ voor bij de koffie of weet je niet goed 
welk dessert je nu het liefst wil? Onze ijspralines en dessertbuffet weten 
hier wel raad mee.



frisco’s

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

€ 2,95 per stuk

Luxefrisco’s
Per 6 verpakt: 3x2 frisco’s met 
verschillende vullingen en 
afwerkingen.

€ 15,00 per 6 stuks

IJspralines

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

€ 9,00 per 9 stuks

Compleet dessertbuffet

Voor ons dessertbuffet werken we 
samen met Atelier Hortense uit 
Reningelst. Het buffet bestaat uit 
6 unieke stukjes: 

• Citroentaartje 
• Bavarois framboos
• Crumble van bosvruchten 
• Frisco met frambozenijs
• Mini dame-blanche 
• IJsstukje praliné

€ 10,50 per buffet



  CRÈME-GLAS  
Een compleet dessert in een glaasje.

Een tweetal jaar geleden ontwikkelden we dit dessertje. Ondertussen is het 
vaste waarde in ons assortiment. Elke crème-glas bevat 2 ijssmaken en een 
sausje of wat krokante meringue. Dit alles wordt afgewerkt met een toefje 
zachte meringue. 

Haal de crème glas 10 à 15 minuten voor het serveren uit de diepvriezer. De 
glaasjes die alcohol bevatten hebben iets minder tijd nodig. Haal het dekseltje 
van het glaasje en serveer op een dessertbordje met wat passende garnering 
(meringue, vruchtencoulis, chocoladeschilfers,...). Je kan hierbij ook creatief aan 
de slag gaan met het dekseltje.

Smakelijk!

Crème-glas

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

€ 3,75 per stuk

• Glaasje met parfait van
Poperingse gin

€ 4,85 per stuk

BESTEL 
NU OOK 

VIA ONZE 
WEBSHOP!



VROEGBOEKACTIE*

Bestel vóór 6/12 en 
ontvang 5% korting

* enkel op ijstaarten



  SCHENK EEN STREEKGESCHENK!  

Meer dan ooit willen we elkaar in de watten leggen. Met een klein 
streekgeschenkje of een goed gevulde sneukelmand maak je al snel iemand blij. 

Je kan je geschenk volledig zelf samenstellen en door ons laten inpakken. Kom 
langs in onze winkel in Poperinge of Reninge en wij helpen je graag! 

Of neem je tijd, bestel via onze webshop en kom afhalen wanneer het jou past. 
Je vindt ons volledige streekassortiment op www.lheritage.be/shop.

Levering aan huis

Lukt het je door omstandigheden niet om zelf je geschenk af te 
geven of verras je liever iemand vanop afstand? We leveren met 
plezier jouw pakketje af op het gewenste adres.  
Meer info vind je op onze webshop of kom even langs!

NIEUW!



GOESTE
IN LOKAAL LEKKERS

Begin 2021 openen we op de Grote Markt in Poperinge het nieuwe 
concept “Goeste”. 
We gaan er aan de slag met het enorme aanbod aan heerlijke 
streekproducten. We willen de producten laten beleven én het 
verhaal brengen van de producent. We hebben in de Westhoek het 
geluk om te kunnen kiezen uit een breed gamma aan lokale bieren, 
wijnen, groenten, fruit, sappen, koekjes, hoevevlees, zuivel, gebak 
en nog 1001 andere specialiteiten. Natuurlijk zal het huisgemaakte 
ijs van l’Heritage ook niet ontbreken.

Volg al het Goestenieuws op de voet via onze Facebookpagina.



RENINGE
Dorpplaats 15

Open van zaterdag tot zondag
13u tot 18u

Poperinge • SHOP
Grote Markt 19

Open van dinsdag tot zaterdag 
9u30 - 12u en 13u - 18u

Poperinge • EETHUIS
Grote Markt 28

Opening voorjaar 2021

0488/56 59 50   •   shop@lheritage.be   •   www.lheritage.be

Tijdens de feestdagen ook open op zondag 20 en 27 december.
In 2021 terug open vanaf dinsdag 5 januari.

GOESTE
IN LOKAAL LEKKERS

Workshops

Streekproducten

Westhoekbieren

Geschenkmanden

eethuis

IJstaarten

Meeneemijs

tearoom

bed & breakfast


