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AUTHENTIEKE
AMBACHT

MET LOKALE INGREDIËNTEN

BEDRIJFSFILOSOFIE

IJsbaas koestert de Italiaanse smaak en de ambacht van het vak. Ambacht betekent werken
met je handen. Iets leren in de praktijk van een ervaren leermeester en daar vervolgens heel
goed in worden. Onze ambachtelijk ijsbereider ging hiervoor naar Italië om op de Italiaanse
wijze ‘gelato’ te leren maken. Wat voor Bas begon als een jongensdroom is nu uitgegroeid tot
zijn beroep. Een beroep dat gepaard gaat met een enorme passie.
Het is onze missie om mensen blij maken met een passie voor authentiek Italiaans ijs van de
hoogste kwaliteit. Het ijs moet voor de klanten op alle gebieden een beleving en verrassing
van smaak zijn. Wij geloven dat kwaliteit, lokale, innovatieve
producten, en verrassende service dé sleutel zijn tot tevreden klanten. Onze warme contacten
met klanten en de creatieve concepten rondom het ijs, zijn absoluut kenmerkend voor ons
merk IJsbaas.
Door op alle vlakken te streven naar hoogwaardige kwaliteit en de voortdurende drive om
nieuwe smaken en verrassende combinaties te ontwikkelen, ontstaat die authentieke
topkwaliteit. Behoud en verdere verbetering van de kwaliteit in de recepturen gaan bij onze
ambachtelijk ijsbereider ten alle tijde boven kwantiteit en de prijs. Alleen de beste, lokale
ingrediënten vormen de basis van alle recepturen.
Door gebruik te maken van lokale ingrediënten en samen te werken met lokale ondernemers,
willen wij ecologie en economie harmoniseren. Onze melk halen wij vers bij de boer in
Margraten en het fruit komt rechtstreeks uit diverse plekken in het Heuvelland.
Wanneer lokaal niet mogelijk is, kiezen wij ook uitsluitend voor kwalitatief hoogwaardige
producten. Zo maken wij gebruik van de échte Belgische chocolade van Callebaut en
importeren wij onze pistachenoten rechtstreeks uit Sicilië.
Ons ijs bevat geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.
Wij zijn van mening dat écht goed ijs niet uit een potje komt!

Bas Faarts

Ambachtelijke ijsbereider

ASSORTIMENT

AARDBEI
Gemaakt van lokale aardbeien uit het Heuvelland
50% aardbei
Lactose- en glutenvrij, veganistisch

BANAAN

Sorbet

2,5 Liter
5,0 Liter
SORBET

Authentiek bananen sorbetijs gemaakt van fairtrade bananen
50% banaan
2,5 Liter
Lactose- en glutenvrij, veganistisch

5,0 Liter

BLANCHE DAEL KOFFIE
Pure koffiesmaak
Met een infusie van Blanche Dael koffiebonen
Glutenvrij

TIRAMISU
Traditionele Tiramisu verwerkt in Italiaans roomijs
Met Italiaanse savoiardi koekjes

room

2,5 Liter
5,0 Liter
room

2,5 Liter
5,0 Liter

BOEREN VANILLE

Room

Boeren Vanille ijs dat op authentieke wijze (met eieren) wordt gemaakt
Met echte vanillestokjes uit Madagascar en eieren van MergellandEi
2,5 Liter
Glutenvrij

5,0 Liter

CITROEN
Heerlijk fris met een zuurtje
Gemaakt van échte citroenen
Lactose- en glutenvrij, veganistisch

FRAMBOOS
Gemaakt van lokale frambozen uit het Heuvelland
40% framboos
Lactose- en glutenvrij, veganistisch

GEZOUTEN KARAMEL

sorbet

2,5 Liter
5,0 Liter
sorbet

2,5 Liter
5,0 Liter
room

Heerlijk gezouten karamelijs met zelfgemaakte karamelsaus
Glutenvrij
2,5 Liter

5,0 Liter

HAZELNOOT PRALINÉ

Room

Bereid met Limburgse hazelnoten en zelfgemaakte praliné
Bevat stukjes praliné door het ijs
2,5 Liter
Glutenvrij
5,0 Liter

LEMON CHEESECAKE

room

Een ware delicatesse met een knipoog van onze ambachtelijk ijsbereider
Fris cheesecake-ijs met zelfgemaakte lemoncurd en crumble

2,5 Liter
5,0 Liter

MANGO
Haal de tropen in huis met ons frisse mango sorbetijs
Gemaakt van verse mangopuree
Lactose- en glutenvrij, veganistisch

NOOTTELLA

sorbet

2,5 Liter
5,0 Liter
room

Noottella roomijs met een knipoog van onze ambachtelijke ijsbereider
Hazelnoten met zelfgemaakte chocoladesaus
2,5 Liter
Glutenvrij

PISTACHE
Gemaakt van pure pistachenoten uit Sicilië
Glutenvrij

PURE CHOCOLADE

5,0 Liter

room

2,5 Liter
5,0 Liter
sorbet
Room

Intens, maar met een een goede balans tussen bitterheid en zure accenten
Gemaakt van de Inaya cacaoboon (65%) van Cacao Barry 2,5 Liter
Lactose- en glutenvrij, veganistisch
5,0 Liter

SNICKERZ

room

Op basis van zelfgebrande pinda's met zelfgemaakte karamel- en
chocoladesaus
2,5 Liter
Glutenvrij

5,0 Liter

SPECULOOS

room

De koffieleutjes van onze zuiderburen verwerkt in ons speculoosijs
De stukjes speculoos zorgen voor een lekkere bite

2,5 Liter
5,0 Liter

STRACCIABELLA

room

Witte chocolade ijs met stukjes Ruby chocolade van Barry Callebaut.
Glutenvrij
Heeft u liever ons Stracciabella ijs zonder Ruby chocolade? 2,5 Liter
5,0 Liter
Kies dan voor onze 2,5 liter bak Witte chocolade!

YOGHURT AMARENA

room

Griekse Yoghurtijs met Italiaanse amarena kersen uit de regio Emilia-Romagna.
Glutenvrij
2,5 Liter
Heeft u liever alleen yoghurtijs?
Kies dan voor onze 2,5 liter bak yoghurt!
5,0 Liter

Wilt u een exclusieve smaak laten ontwikkelen?
Dit is mogelijk tegen een meerprijs en een minimale afname van 15 liter

IJsbakjes

Extra

Onze bakjes zijn gemaakt van bagasse
Bagasse is het vezelachtige afval wat overblijft nadat het sap uit
de stengels van suikerriet is geperst.
100% bio-afbreekbaar

IJshoorntjes

Extra

Gekleurd op natuurlijke wijze met houtskool
Ze zijn niet alleen helemaal de trend van 2020, maar ook nog eens
super lekker! Om je vingers bij af te likken.

IJslepeltjes
Zwart ijslepeltje

Extra

IJSSALON &
HORECACONCEPTEN
Culinaire shop-in-shop concepten zijn tegenwoordig helemaal hot. Het trekt extra
klandizie en genereert extra omzet doordat u gebruikmaakt van cross-selling.
U kunt bijvoorbeeld starten met het verkopen van ijs naast uw horecazaak.
Naast het opzetten van culinaire shop-in-shops zijn wij hét adres voor horecazaken in
Zuid-Limburg die zich willen onderscheiden op alle vlakken van kwaliteit. Bij IJsbaas
staan wij dichtbij onze klanten. Wij zijn niet alleen de ijsleverancier, maar ook uw partner
in alle zaken met betrekking tot advies, presentatie en marketing.
Heeft u een ijssalon of bent u op zoek naar dé onderscheidende factor voor uw desserts?
Onze accountmanager denkt graag met u mee.
E. info@ijsbaas.com
T. +316 401 56 339
Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de nieuwste smaken!
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