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Wil je kunnen genieten van een ijsje zonder gebonden te zijn aan een uur? Dan is onze 
GELATO IJSBAR ideaal voor je event. 

 

 

Verwen je gasten met deze “IJSBAR”. Omdat niet altijd iedereen op het zelfde moment                          
een ijsje wil, is deze handige scheptoog dé ideale oplossing. 

Zet hem op een tafel, steek het stopcontact in en smullen maar. 

Alles wat je nodig hebt om zelf die geweldige coupe te kunnen maken. 

❖ 4 smaken ijs. Het ijs wordt niet teruggenomen, da’s een extraatje voor na het feest bij je 
thuis.  

❖ Extra bakjes voor de overschot van het ijs  
❖ 2 ijsscheppers om te kunnen scheppen 
❖ Potjes, lepeltjes, wafeltjes, hoorntjes inbegrepen (worden niet teruggenomen) 
❖ Optie voor sauzen en slagroom 
❖ Een portie plezier gegarandeerd 

Optie 1:    
➔ Goed voor een gezelschap tot 50 personen à +/- 2 bolletjes per persoon.  
➔ Optie 1 saus en slagroom €30 
➔ € 190 → 4x2.5 liter van het beste ijs. Smaken naar keuze. 

 
Optie 2:  

➔ Goed voor een gezelschap tot 100 personen à +/- 2 bolletjes per persoon.  
➔ Optie  saus en slagroom  €40 
➔ € 275 → 4x5 liter van het beste ijs. Smaken naar keuze. 
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Het ijs van Tante Sie wordt met veel passie en toewijding in eigen huis gedraaid.   

Je hebt de keuze uit roomijs, sorbets, suikervrij ijs en vegan (plantaardig) ijs. 

❖ Roomijs: melk, room en enkele bijzondere suikers op smaak gebracht met de meest 
verse producten. 
Vanille – chocolade – stracciatella – manon (praline)- mokka- malaga (rum/rozijnen – 
pistache – neusjes (cuberdon) – smartie ijs – witte chocolade – banaan – 
honing/kaneel. 

❖ Sorbet: koemelkvrij ijs, met enkel vers fruit 
Aardbei – kiwi – bloedsinaas - citroen 

❖ Suikervrij ijs: melk, room en op basis van stevia aangevuld met natuurlijke 
zoetstoffen. 
Vanille - mokka 

❖ Plantaardig of vegan ijs: op basis van soya met stevia en aangevuld met natuurlijke 
zoetstoffen. 
Chocolade – pistache – bosvruchten 

Deze smaken zijn niet bindend en kunnen variëren al naargelang het seizoen.  Vraag ernaar bij twijfel.  Ondanks dat 
wij het ijs bereiden in de meest veilige omstandigheden wat betreft allergieën en intoleranties, kunnen wij 
kruisbestuivingen niet uitsluiten. Het ijs wordt bereid in een ruimte waar ook gluten, noten en pinda’s verwerkt 
worden.  Productfiches kunnen op eenvoudige vraag aangeleverd worden. Aarzel niet om contact op te nemen bij 
twijfel. Wij helpen je graag verder. 

 

Praktisch:  

❖ Zelf ophalen en terugbrengen (past in een koffer met zetels plat) 
❖ Afmetingen scheptoog: 80 L x 67 B x 37 H cm 
❖ Ophalen op datum van evenement en terugbrengen daags nadien (of zoals 

afgesproken. 
❖ Scheptoog, ijsbewaarbakken en scheppers in propere staat terugbezorgen. 
❖ Weegt 30kg (denk aan je rug      ) 
❖ Waarborg € 100 (liefst contant) 
❖ Afrekenen bij het ophalen, waarborg wordt geregeld bij het terugbrengen. 
❖ Leveren kan à 1 € per gereden km. 
❖ Scheptoog wordt enkel verhuurd met ijs van Tante Sie 

 

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op  Tante Sie 

Zandvlietse Dorpstraat 71a 

2040 Zandvliet 

Tel: 0474 16 54 59 

Bestellen kan ook via bestellingen@tantesie.be  
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