Verpakking

Voor ieder wat wils
IJsbaas hanteert een aantal verschillende verpakkingsvormen, de ene specifiek voor de horeca of ijssalons en
de ander voor de wederverkoop. Onderstaand belichten we de eigenschappen en voordelen van de verschillende
verpakkingsvormen.
Horeca & IJssalons
De 2,5L bak en 5,0L bak zijn geschikt voor restaurants en ijssalons. De napoli bakken zijn met een deksel afsluitbaar
en voorzien van de vereiste informatie als ingrediënten, allergenen en houdbaarheidsdatum. Het voordeel van de
bakken is dat ze geschikt zijn voor iedere reguliere schepijsvitrine. Waar de 5,0L bakken een praktische keuze zijn
voor de hardlopers, zijn de 2,5 L bakken geschikt voor de smaken die een iets mindere omloopsnelheid hebben.
Zo heeft u toch de keuze om een veelzijdigheid aan smaken te presenteren aan uw klanten.
Wederverkoop
Heeft u een delicatessenzaak, een bakkerij of groentewinkel en wilt u naast uw reguliere assortiment ijs
verkopen? Goed idee! Wij beschikken over een handzaam formaat van 250ML potjes.

Assortiment
Roomijs & Sorbet
IJsbaas heeft een uitgebreid assortiment aan roomijs- en
sorbetsmaken. Naast het maken van het lekkerste kwaliteitsijs willen wij non-stop voorop lopen als het om innovatie
gaat. Zo werken wij met exclusieve en seizoensgebonden
ijssmaken die passen bij de vraag van dat moment.

Presentatie

Het oog wil ook wat!
Het lekkerste schepijs verdient de mooiste presentatie. Dat het belangrijk is
om het schepijs aantrekkelijk te presenteren, hoeven we niet uit te leggen. Bij
IJsbaas geven wij gericht advies over presentatie, zodat het ijs een lust voor het
oog is en het voor de ijsliefhebber een feestje is om zijn favoriete smaak uit te
kiezen.

Stay in touch &

maak smakelijk
kennis met ijsbaas!
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TERUG
NAAR DE
ambacht!

VS.

Italiaans ijs
‘normaal’ roomijs

Horeca
Onmisbaar op
elke kaart
Bewaar het beste tot het laatst! Uw gasten komen voor
een onvergetelijke avond en daar hoort een mooi
afsluitend dessert bij. Een ijsdessert of een bolletje ijs als
finishing touch en aanvulling op uw eigen patisserie.

Met onze bijzonder (h)eerlijke producten willen wij terug
naar de basis. Terug naar de ambacht! Het lekkerste ijs
met de beste ingrediënten: wij maken het, voor Limburg.
Bij IJsbaas, authentiek Italiaans ijs uit het Heuvelland.

Naast ons reguliere assortiment hebben wij excellente
kennis in huis om op aanvraag een receptuur te
ontwikkelen, waarmee u zich gegarandeerd onderscheid.

Wij gebruiken onze passie en ambacht om van een puur
product Italiaans ijs te maken. We verkennen de markt
en gaan op zoek naar de allerbeste en meest
verantwoorde ingrediënten. Zo maken wij niet zomaar
een smakelijk product, maar voegen we ook waarde toe.

Ijssalons

Smaak, Looks & uniciteit

Culinaire shop-in-shop concepten zijn tegenwoordig helemaal hot.
Het trekt extra klandizie en genereert extra omzet naast het
reguliere aanbod. Starten met een ijssalon of een culinair shopin-shop concept? En wilt u van een klant een fan maken?
IJsbaas is gespecialiseerd in het opzetten van onderscheidende
ijsconcepten waar uw klanten gegarandeerd voor terugkomen!
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Italiaans ijs met

Wij zijn niet alleen een betrouwbare ijsleverancier, maar van A tot
Z voelen wij ons betrokken en geven wij advies op het gebied van
presentatie, marketing en geven wij handvaten hoe u het maximale
uit ons product haalt. Een kwalitatief product verdient het om alle
aandacht te krijgen. ‘Uw zaak is onze zorg’ luidt ons motto. Samen
maken we er een succesvolle formule van! Het is ons doel dat u zich
onderscheidt en dat uw klanten willen terugkomen vanwege het
bijzonder (h)eerlijke ijs van IJsbaas.

een lokale twist!

“Waarom moeilijk doen als het ook lokaal kan?”
Zo luidt ons motto! Alleen de beste lokale ingrediënten
vormen de basis van onze recepturen.
Door samen te werken met lokale ondernemers willen
wij economie en ecologie harmoniseren. Zo halen wij
onze melk rechtstreeks bij de boer om de hoek in
Margraten en groeit ons fruit hoofdzakelijk tussen de
heuvels in Zuid-Limburg. Wanneer lokaal niet mogelijk
is, kiezen wij uitsluitend voor kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk verantwoorde ingrediënten.
Zo maken wij gebruik van 100% duurzame chocolade
van Cacao Barry, de koffiebonen van Blanche Dael en
importeren wij onze pistachenoten rechtstreeks uit
Bronte, Sicilië.

“Het is onze missie om mensen blij te 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, innovatieve producten en
een verrassende service dé sleutel zijn tot tevreden klanten.”

“Het toefje op de kaart, dat is IJsbaas! Een menukaart is pas af met

Bas Faarts

Eigenaar / Ambachtelijk IJsbereider

onweerstaanbare desserts. Wat je het laatst nuttigt blijft je tenslotte
het beste bij, toch? Kwalitatief hoogwaardige desserts zijn daarom een
onmisbare factor op elk menukaart. En dan de ijssalons? Het is een feest
om ondernemers te adviseren en te helpen in de opstart van een ijssalon. ”

Sanne Welman
Marketing & Branding

