
Laat je raken door de smaak  
van onze kazen en verse  

zuivelspecialiteiten. 

Voorjaars assortiment 2023

Communie- of lentefeest? Moederdag 
of vaderdag? Verjaardag  

of gewoon gezellig samenzijn? 

Voor elke gelegenheid kunt u een ijstaart 
uit ons assortiment bestellen.

Het ijslammetje bestaat uit 1 liter vanille 
roomijs met in de hals een grenadine staafje. 
De ijstaart wordt afgewerkt met slagroom.

Het ijslammetje staat op een ijstaart van:
8 personen € 57,25
10 personen  € 66,25
12 personen  € 75,25
14 personen  € 84,25
20 personen  € 111,25

Vanille roomijs met
- meringue 
- meringue en chocomousse
- meringue en mokka roomijs
- meringue en aardbei roomijs
- meringue en frambozen roomijs

Wist je dat uw ijslammetje ook op deze 
ijstaart kan geplaatst worden, contacteer 
ons voor meer info. 

Deze ijstaart kan voor elke gelegenheid. 
En is verkrijgbaar in 6 - 8 & 10 personen. 

Vanille roomijs met
- meringue
- meringue en chocomousse
- meringue en mokka roomijs
€ 4,25 per persoon

- meringue en aardbei roomijs
- meringue en frambozen roomijs
- meringue en caramel roomijs
- meringue en speculaas roomijs

€ 4,50 per persoon

IJslammetje

Deze ijstaart kan enkel indien u beschikt over 
een bakvriezer. 

vanille roomijs met
- meringue
- meringue en chocomousse
- meringue en mokka roomijs
- meringue en aardbei roomijs 

30 personen € 135
40 personen € 180
50 personen € 225

IJstaart rond

IJstaart in één groot stuk



Om uw ijstaart met de grootste zorg te  
bedienen, vragen wij om uw bestelling  

minstens drie weken op voorhand te plaatsen. 

Maak jouw feestmaaltijd compleet en bestel 
onze heerlijke dessertglaasjes.  

Chocomousse, Witte Chocomousse, Tiramisu, 
Speculaasmousse, Advocaatmousse, Toetje 
van het huis & Mokkamousse.

€ 1,65 per stuk. 

IJstaart versiering

communie • babyborrel •  
receptie • jubileum • …

Schepijsvitrine met 10 liter heerlijk hoev-
eroomijs ( 2 - 4 verschillende ijssmaken )

hoorntjes en potjes voor 65 personen 
( 2 bolletjes p.p.)  

Mindere hoeveelheid is mogelijk mits bespreking.

- Huur toestel: € 25
- Prijs per liter roomijs: € 9 
-  Waarborg toestel: € 150

Meer info? Contacteer ons!

Huur onze schepijsvitrine 

voor al uw feestjes

Neutrale versiering, Bloemen, verjaardag, 
moederdag, vaderdag, jubileum, … 

Tekeningen: 
Winnie de Poeh, Hello Kitty, Barbie, 
Tweety, Spiderman, Toy Story, Cars, De 
smurfen, The Simpsons,… 

Foto (3 weken op voorhand door te sturen) 

Speciale versiering mogelijk 
mits aangepaste prijs.

Huisgemaakte desserts

Krijg geen spijt, bestel op tijd! 

Maandag tot en met zaterdag open van 
9-12u. & van 13.30u. - 18.30u.
Op Zon- & feestdagen gesloten. 

Hoevewinkel Fam. Deeren- Dequeecker, 
Vaartstraat 71, 8630 Veurne
(Langs de Lovaart tussen Veurne & Alveringem.) 

Markten: In de voormiddag 
Woensdag:  Veurne
Vrijdag:  Nieuwpoort
Zaterdag:  Ieper

www.beauvoordse-walhoeve.be
info@beauvoordse-walhoeve.be

Meer leuke foto’s & acties, volg ons op

Voor een geschenkmand, apérokaas, 
kaasschotel of cadeaubon bent u ook 
aan het juiste adres.


