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Otelli presenteert aan u het nieuwe
assortiment ijs- en patisserie specialiteiten
Al meer dan 30 jaar is Otelli een betrouwbare leverancier voor de ijssalons, hotels, restaurants, cateraars, en het
overige professionele out-of-home kanaal. Bekend met de hectiek van de horeca en in staat flinke volumes te
produceren op ambachtelijke wijze, maar ook de kleine wensen te vervullen.

Otelli

In Haarlem creëren onze eigen vakmensen ijs en patisserie
met passie voor het ambacht. Een inspirerend, kwalitatief
hoogstaand, zeer breed assortiment aan ijs- en patisserie
producten, allemaal bereid uit eersteklas grondstoffen.
Luxe of basisproducten in alle soorten en maten; 1 persoons
desserts, petit fours, longeurs, taarten, biologisch, streekgebonden producten, premium patisserie, dieetproducten,
complete buffetten, macarons, bruidstaarten, feesttaarten
en serviceproducten als toppings, ijshoorntjes en chocolade
decoraties. Ook voor maatwerk of uw eigen private label
bent u bij Otelli aan het juiste adres. In onze bedrijfsfilm
ziet u ons gehele ambachtelijk proces vanaf het bereiden
van onze eigen biscuits tot en met de inspirerende ideeën
bij ijssalon, restaurant, hotel en high tea locatie. Otelli is
door Lloyds FSSC-22000 gecertificeerd voor haar managementsysteem en voedselveiligheid.

Otelli Premium

In Zoeterwoude-Dorp is Crème de la Crème gevestigd. Onze
productielocatie waar patisserie met spannende elementen
van het allerhoogste niveau worden gecreëerd. Deze
gepassioneerde vakmensen bereiden volledig handmatig
alle onderdelen van onze premium patisserie. Een groot
aantal van de patissiers in Zoeterwoude-Dorp maken
frequent deel uit van het Nederlands patisserie team.
Crème de la crème staat dan ook bekend als opleidingsinstituut voor de top van de Nederlandse patisserie.

Biotelli

De Ettingen ligt op een steenworp afstand van de productielocatie van Otelli in Haarlem. Nieuwe heerlijke biologische
streekproducten met de merknaam Biotelli zijn het resultaat.
Van koe tot klant 100% transparant.

Verantwoord en transparant

Otelli besteedt veel aandacht aan haar producten, maar
heeft ook oog voor de mens, dier en het milieu daarachter.
De arbeidsomstandigheden en levensomstandigheden van
alle mensen en dieren, zelfs die van de cacaoboeren die
bij het proces betrokken zijn, moeten goed zijn en goed
blijven. Wij werken samen met o.a. Dobla, Callebaut,
Valhrona, Boiron en Fruitlife, daar ook zij deze criteria
hanteren.

Bestellen

Kan eenvoudig via ons digitale bestelsysteem, Bestelbox
van inONE
• Snelheid en gemak, altijd en overal.
Eén webwinkel voor al uw bestellingen.
• Met Bestelbox kunt u via het internet of met de bestel app
van inONE direct bestellen in de webwinkel van Otelli.
Ook bij uw andere leveranciers die aangesloten zijn bij
inONE kunt u via dezelfde app bestellen.
• Meer zekerheid op correcte levering. De verwerking aan
uw en onze kant verloopt volledig digitaal. U ontvangt
altijd een bevestiging van de geplaatste orders en
kunt uw orderhistorie zelf inzien.
• Inzicht in uw product. De uitgebreide productinformatie
en het actuele overzicht van aanbiedingen, nieuwe en
seizoensproducten geeft inzicht en controle over uw
inkoop. Daarnaast kunt u met Bestelbox inspiratie
opdoen voor uw ijssmaken, desserts en menukaarten.
• Bestelbox van inONE is gratis beschikbaar voor alle
klanten van Otelli en haar partners. Neem contact op met
Otelli of de partner in uw regio voor uw accountgegevens.
Bestellen kan via inONE, telefoon, fax of e-mail bij Otelli
Haarlem of haar partners Dielissen Desserts voor ZuidNederland en België, Van Milgen Desserts voor OostNederland en Pelleboer IJs & Desserts voor Noord-Nederland. Vanuit deze 4 locaties leveren wij rechtstreeks aan
het out-of-home kanaal met eigen diepvriestransport.
Dit zorgt voor leveringen op maat, vaak meerdere malen
per week, een persoonlijke en snelle service, vakkennis
en flexibiliteit, en natuurlijk een eerlijke prijsstelling. Ook
kleine leveringen zijn mogelijk.
Wij zijn graag uw totaal leverancier van uw ijs- en patisserie
specialiteiten.
Bij het publiceren van dit prachtige informatieve en
illustratieve IJs & Patisserie Magazine; vól met smaak,
danken wij al onze relaties, medewerkers en partners,
voor het gegunde vertrouwen in Otelli over de afgelopen
30 jaar..!

Dat het uw gasten mag smaken…

Roomijs
Sorbetijs
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artikelnr

Roomijs 2,5 liter

artikelnr

Roomijs 2,5 liter

3025 0001

vanille Bourbon

3025 0036

speculoos

3025 0002

aardbeien marmer

3025 0037

mascarpone

3025 0003

banaan royaal

3025 0038

cookie dough

3025 0004

chocolade chips

3025 0039

chocolade - amaretto

3025 0005

café marmer

3025 0041

witte sesam cream

3025 0006

stracciatella

3025 0007

boerenjongens

3025 0066

sherbetijs groene thee

3025 0008

pistache

3025 0070

basilicum

3025 0009

kaneel

3025 0071

black Hawaii

3025 0010

amaretto

3025 0072

hazelnoot snicker

3025 0011

advocaat

3025 0080

bueno

3025 0012

kokosnoot

3025 0084

kwark - limoen

3025 0013

hazelnoot - praliné

3025 0086

sherbetijs duindoorn

3025 0014

amarena kersen

3025 0090

dark cookies (met oreo’s)

3025 0015

walnoten - ahorn

3025 0094

gezouten karamel

3025 0016

stroopwafel

3025 0099

yoghurt - honing - walnoot

3025 0017

karamel

3025 0108

smurfen

3025 0024

yoghurt - bosvrucht

3025 0121

vanille dubbel

3025 0026

witte chocolade

3025 0168

mascarpone - abrikoos

3025 0027

ruby chocolade

3025 0171

strawberry - cheesecake

3025 0033

butterscotch

3025 0176

witte choco - framboos

3025 0035

nougat

3025 0203

dulce de leche

artikelnr

Sorbetijs 2,5 liter

artikelnr

Sorbetijs 2,5 liter

4025 0040

watermeloen

4025 0055

bramen

4025 0044

limoen

4025 0058

Champagne

4025 0045

kersen

4025 0061

ananas

4025 0046

bloedsinaasappel

4025 0062

aardbei

4025 0047

passievrucht

4025 0074

pure chocolade

4025 0048

cassis

4025 0075

citroen

4025 0050

frambozen

4025 0092

gin - tonic

4025 0051

groene appel

4025 0096

radler

4025 0052

mango

4025 0137

mango - cassis

4025 0053

lychees

4025 0138

limoncello

4025 0054

peer

4025 0139

mandarijn

3025 0042

yoghurt naturel

Speciaal ijs
artikelnr

Roomijs 5 liter

3050 0201

vanille Bourbon

3050 0202

aardbeien marmer

3050 0203

banaan royaal

3050 0204

chocolade chips

3050 0205

café marmer

3050 0206

stracciatella

3050 0207

boerenjongens

3050 0208

pistache

3050 0209

kaneel

3050 0210

amaretto

3050 0212

kokosnoot

3050 0213

hazelnoot - praliné

3050 0214

amarena kersen

3050 0217

karamel

3050 0224

yoghurt - bosvrucht

3050 0226

witte chocolade

3050 0231

smurfen

3050 0242

yoghurt naturel

3050 0268

mascarpone - abrikoos

3050 0271

strawberry - cheesecake

3050 0280

bueno

3050 0290

dark cookies (met oreo's)

3050 0501

budget roomijs vanille

3050 0551

economy roomijs vanille

3050 0552

artikelnr

Sorbetijs 5 liter

4050 0240

watermeloen

4050 0247

passievrucht

4050 0250

frambozen

4050 0252

mango

4050 0262

aardbei

4050 0275

citroen

artikelnr

Speciaal ijs

Inhoud

2200 1830

ZTS chocolade-vanille roomijs
met zoetstof

1000 ml

economy roomijs aardbei

3010 5518

emmer roomijs vanille

10 liter

3050 0554

economy roomijs chocolade

3010 5523

emmer roomijs vanille-choco-aardbei 10 liter

3050 0565

economy roomijs sinaasappel

1500 5521

icecream bar te huur

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl
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1 stuk

Salonijs
8

artikelnr

Salon roomijs 4,5 liter

artikelnr

Salon roomijs 4,5 liter

3145 2352

sherbet licor 43

3145 0471

strawberry - cheesecake

3145 0401

vanille Bourbon

3145 0480

bueno

3145 0402

aardbei marmer

3145 0484

kwark - limoen

3145 0403

banaan royaal

3145 0486

sherbetijs duindoorn

3145 0404

chocolade chips

3145 0490

dark cookies (met oreo’s)

3145 0405

café marmer

3145 0494

gezouten karamel

3145 0406

stracciatella

3145 0499

yoghurt - honing - walnoot

3145 0407

boerenjongens

3145 0873

yoghurt

3145 0408

pistache

3145 0876

witte choco - framboos

3145 0409

kaneel

3145 0879

butterscotch & pecan

3145 0412

kokosnoot

3145 0881

Wiener almond

3145 0413

hazelnoot - praliné

3145 0882

vlaflip

3145 0414

amarena kersen

3145 0901

marshmallow

3145 0416

stroopwafel

3145 0420

mint - chocochips

3145 0424

yoghurt - bosvruchten

artikelnr

Salon sorbetijs 4,5 liter

3145 0426

witte choco

4145 0438

limoncello

3145 0427

ruby chocolat

4145 0443

citroen marmer

3145 0431

smurfen

4145 0448

cassis

3145 0433

yoghurt - mango - passie

4145 0450

framboos

3145 0435

Engelse drop

4145 0452

mango

3145 0436

speculoos

4145 0440

watermeloen

3145 0438

cookie dough

4145 0462

aardbei

3145 0467

karamel

4145 0437

mango - cassis

3145 0468

mascarpone - abrikoos

artikelnr

Salon roomijs 7 liter

artikelnr

Salon sorbetijs 7 liter

3170 0701

vanille Bourbon

4170 0743

citroen marmer

3170 0702

aardbei marmer

4170 0752

mango

3170 0704

chocolade chips

3170 0713

hazelnoot - praliné

Biologisch
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artikelnr Bio ijs 2,5 liter

Inhoud

3325 0001

Bio roomijs vanille

2,5 liter

3325 0002

Bio roomijs aardbei

2,5 liter

3325 0003

Bio roomijs banaan

2,5 liter

3325 0004

Bio roomijs chocolade

2,5 liter

3325 0012

Bio roomijs kokos

2,5 liter

4325 0050

Bio sorbet framboos

2,5 liter

4325 0075

Bio sorbet citroen

2,5 liter

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

desserts ijs

Mono
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tartufo
frambozen roomijs

tartufo boerenjongens
Tartufo van boerenjongens roomijs
met een strakke witte geleispiegel.

Tartufo van frambozen roomijs met
een strakke frambozen geleispiegel
en witte chocolade.

artikelnummer: 6581 8365
inhoud: 150 ml | 11 stuks

artikelnummer: 6581 8363
inhoud: 150 ml | 11 stuks

ovaal ananas sorbetijs

Chocolade-kokos biscuit, ananas sorbet,
bruine rum gelei en kokosrasp

Wiener almond roomijs met
chocolade saus en amandelstift
verpakt in karamelmarsepein

artikelnummer: 6581 8359
inhoud: 150 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6581 8362
inhoud: 120 ml | 20 stuks

karamel
Bastogne nestje

Wiener almond

omelette Sibérienne

Karamel roomijs met stukjes
Bastognekoek in een chocoladeraster.

Klassieke omelette van vanille roomijs
met gebrand eiwitschuim.

artikelnummer: 6581 1516
inhoud: 150 ml | 21 stuks

artikelnummer: 6581 1521
inhoud: 150 ml | 11 stuks

latte macchiato

ijsmacaron
roodfruit

ijsmacaron
pistache

Latte macchiato roomijs met
een interieur van krokante koffie
en een meringuekroon.

DE ijsvariant van de klassieke macaron,
roomijs op basis van biologische melk
met een swirl van roodfruit roomijs.

DE ijsvariant van de klassieke macaron,
roomijs op basis van biologische melk
met een swirl van pistache roomijs.

artikelnummer: 6581 1533
inhoud: 160 ml | 15 stuks

artikelnummer: 6687 4103
inhoud: 150 ml | 11 stuks

artikelnummer: 6687 4106
inhoud: 150 ml | 11 stuks

ijsmacaron
framboos

ijsmacaron
mango - passie

Chocolade en amandel roomijs met
brownie en walnootstukjes.

brownie amaretto

DE ijsvariant van de klassieke macaron,
roomijs op basis van biologische melk
met een swirl van frambozen sorbet.

DE ijsvariant van de klassieke macaron,
roomijs op basis van biologische melk
met een swirl van mango-passie sorbet.

artikelnummer: 6581 1530
inhoud: 150 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6687 4105
inhoud: 150 ml | 11 stuks

artikelnummer: 6687 4104
inhoud: 150 ml | 11 stuks

strawberry cheesecake ijs

stroopwafeltje

Cheesecake roomijs met stukjes
koek en aardbeien gelei.

Speculaas biscuit, stroopwafel roomijs
met karamel gelei en stroopwafel

artikelnummer: 6581 8324
inhoud: 150 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6581 8364
inhoud: 130 ml | 20 stuks

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

Mono desserts ijs
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kaneelmarsepein
buideltje

sinas - yoghurt

paperbag dark cookie ijs
Paperbag dark cookie roomijs
gemaakt met echte oreo.

Kaneel roomijs in een buideltje
van kaneelmarsepein.

artikelnummer: 6581 1505
inhoud: 150 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6581 8361
inhoud: 100 ml | 15 stuks

artikelnummer: 6581 1515
inhoud: 150 ml | 12 stuks

cappuccino - karamel

trio sorbet

basic bombe
vanille

Yoghurt roomijs in combinatie met
sinaasappel gelei en biscuit.

12

Amandel-suiker biscuit, cappuccino
roomijs met karamel gelei en amandel.

Frisse laagjes sorbetijs in de smaken
mango, citroen en framboos.

Basic bombe van vanille roomijs
om eindeloos mee te variëren.

artikelnummer: 6581 8360
inhoud: 100 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6581 1512
inhoud: 150 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6581 8320
inhoud: 150 ml | 15 stuks

zonder gluten

nougat

zonder toegevoegde suiker

chocolade-vanille
‘met zoetstof’

allergeenarm

sorbet trio

Nougat roomijs op een hazelnoot
meringuebodem, bereid volgens
glutenvrij recept.

Chocolade-vanille roomijs
met zoetstof, bereid volgens
suikervrij recept.

Mango, citroen en framboos sorbet,
bereid volgens allergeenvrij recept.

artikelnummer: 2280 8356
inhoud: 150 ml | 7 stuks

artikelnummer: 2280 8352
inhoud: 150 ml | 7 stuks

artikelnummer: 2280 8357
inhoud: 150 ml | 7 stuks

kinderdessert
spikkels

kinderbeker
emoticons

vulling kinderbeker

Vanille roomijs met vrolijke spikkels
en een leuk clownshoofdje.

Lege kinderbeker met emoticons,
vulling apart te bestellen.

Vanille roomijs in een (na-)vulling
voor de kinderbekers.

artikelnummer: 6581 8339
inhoud: 150 ml | 12 stuks

artikelnummer: 1540 3028
20 stuks

artikelnummer: 6581 1534
inhoud: 130 ml | 20 stuks

kinderbeker
meisjes

Lege kinderbeker voor meisjes, vulling apart te bestellen.
Aanbod varieert, uitsluitend leverbaar met de print
die op dat moment voorradig is.
artikelnummer: 1540 3030
20 stuks

kinderbeker
jongens

Lege kinderbeker voor jongens, vulling apart te bestellen.
Aanbod varieert, uitsluitend leverbaar met de print
die op dat moment voorradig is.
artikelnummer: 1540 3029
20 stuks

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

Mono desserts ijs
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desserts

Mono
14

ruby cube

tartufo
bitterkoek - mandarijn

Ruby Anglaise op bodem van yoghurt
feuilletine met interieur van frambozen
compote en kalamansi mousse.

Tartufo van bitterkoekjes bavarois met
een strakke spiegel van mandarijn gelei.

artikelnummer: 6584 2060
inhoud: 130 ml | 12 stuks

artikelnummer: 6582 8071
inhoud: 150 ml | 11 stuks

ovale raspberry & vanilla

vanilla
cheesecake

Bodem van yoghurtfeuilletine met
compôte van frambozen, biscuit van
amandel en mousse van vanille.

Cheesecake bavarois met vanille gelei.

artikelnummer: 6584 2048
inhoud: 85 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6582 8026
inhoud: 100 ml | 20 stuks

moulleux witte chocolade

hazelnoot - crunch

Moderne variant van een klassiek Frans
dessert, warme witte chocolade taart
met vloeibare witte chocolade vulling.
(Warm serveren)

Hazelnoot bavarois met krokant
interieur van karamel rijkelijk
gedecoreerd met hazelnootstukjes.

artikelnummer: 6582 8069
inhoud: 90 g | 20 stuks

artikelnummer: 6582 8060
inhoud: 150 ml | 20 stuks

la Pavlova

lime cheesecake

blackberry cheesecake

Bodem van limoen meringue, interieur
van frambozen met crème au beurre
vanille, swirl van limoen meringue en
amandelschaafsel.

Bodem van koekkruimels, gebakken
cheesecake op basis van crème fraiche
en limoen gelei met limoen zestes.

Bodem van koekkruimels, gebakken
cheesecake op basis
van crème fraiche met cassis gelei.

artikelnummer: 6584 2029
inhoud: 160 ml | 16 stuks

artikelnummer: 6584 2061
inhoud: 85 ml | 21 stuks

artikelnummer: 6584 2030
inhoud: 85 ml | 21 stuks
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tarte tatin

crispy white

crème brûlée

Klassieke tarte tatin,
op z’n kop gebakken appeltaart.

Witte chocolade-sinaasappel bavarois
en krokante witte chocoladeballetjes.

Zacht gegaarde vanillecrème in
terracotta bakje, om zelf af te branden.

artikelnummer: 6582 8039
inhoud: 120 g | 11 stuks

artikelnummer: 6582 8051
inhoud: 150 ml | 12 stuks

artikelnummer: 6582 1546
inhoud: 135 ml | 12 stuks

moulleux chocolade

gateau
chaud Banyuls

Klassiek Frans dessert, een warm
chocolade taartje met vloeibare
chocolade vulling. (Warm serveren)

Amaretto bavarois met
chocolade-amandel biscuit.

amaretto

Warm chocolade taartje met vloeibare
kern van chocolade ganache met
Banyuls en specerijen (warm serveren).

artikelnummer: 6582 8059
inhoud: 100 g | 20 stuks

artikelnummer: 6582 1567
inhoud: 150 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6584 2036
inhoud: 95 g | 20 stuks

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

Mono desserts

baba mangue

baba au rum

savarin chocolat

Mooi opengewerkte bol van Valrhona
tropilla noir chocolade, met gebakken
banaan en mousse van mango
passievruchten.

Moderne variant van een klassiek
Frans dessert. Babadeeg getrempeerd
met rum, vanille mousse en een pipet
gevuld met rumtrempeer.

Bodem van brownie met taaie
karamel, mousse van pure
chocolade en karamel gelei.

artikelnummer: 6584 2056
inhoud: 130 ml | 15 stuks

artikelnummer: 6584 2058
inhoud: 130 ml | 11 stuks

artikelnummer: 6584 2052
inhoud: 100 ml | 12 stuks

mousse
pure chocolade

mousse
witte chocolade

16

tiramisu

Biscuit van lange vingers, tiramisu
bavarois en mascarpone bavarois.

Kant en klare pure chocolademousse
met stukjes pure chocolade.
Om zelf te verwerken.

Kant en klare witte chocolademousse
met stukjes witte chocolade.
Om zelf te verwerken.

artikelnummer: 6582 8035
inhoud: 130 ml | 20 stuks

artikelnummer: 5500 5500
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

artikelnummer: 5500 5501
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

apfelstrüdel

chocoladeschots

dome twist pistache

Rijke appelvulling met een vleugje
kaneel, gerold in strudeldeeg.

Pure chocolade mousse op
knapperige pure chocoladeschotsen.

Pistache mousse met interieur van
kersencompôte op amandelbiscuit.

artikelnummer: 6582 1564
inhoud: 160 ml | 15 stuks

artikelnummer: 6582 8034
inhoud: 90 ml | 12 stuks

artikelnummer: 6584 2053
inhoud: 130 ml | 12 stuks

comète caramel salé

raspberry vegan

strawberry twist

Bol van pure chocolade gevuld met
taaie karamel cremeux, en pure
chocolade mousse.

Veganistisch dessert waar alleen het
allergeen soja in zit. Bodem van gepofte
rijst en frambozen mousse.

Kwark Anglaise met interieur van
aardbeiencompote op aardbeienbiscuit
voorzien van een limoen gelei.

artikelnummer: 6584 2055
inhoud: 95 ml | 15 stuks

artikelnummer: 6584 2059
inhoud: 80 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6584 2047
inhoud: 130 ml | 12 stuks
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tartufo passie - mango

tiramisu

Tartufo van passievruchten bavarois
met een strakke spiegel van mango gelei.

Irish coffee

Koffie biscuit smaakvolle Irish coffee
bavarois en whiskey gelei.

Klassiek Italiaans dessert, lange
vingers getrempeerd in koffie,
klassieke tiramisu mousse en cacao.

artikelnummer: 6582 8068
inhoud: 150 ml | 11 stuks

artikelnummer: 6582 8070
inhoud: 100 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6584 2051
inhoud: 100 ml | 12 stuks

dome carrot & citrus

pistache - chocolade
schuitje

chocolate pillow

Chocolade biscuit met nootjes, Valhrona
xocoline chocolade mousse en Anglaise
van vanille. Receptuur bereid zonder
gluten en zonder toegevoegde suiker.

Bodem van carrot cake, mousse van
kalamansi en interieur van mandarijn
compote.

Pistache mousse met pure chocolade
panna cotta en karamel gelei.

artikelnummer: 6584 2046
inhoud: 130 ml | 12 stuks

artikelnummer: 6584 2057
inhoud: 85 ml | 12 stuks

artikelnummer: 6582 8067
inhoud: 130 ml | 15 stuks

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

Mono desserts

coupe d’Equador

coupe
white chocolate - abricot

coupe witte
chocolade - framboos

Elegant en stijlvol, chocochips biscuit
en romige chocolade bavarois.

Witte chocolade biscuit met compôte
van abrikoos, duchesse biscuit, mousse
van specerijen en abrikozen gelei.

Elegant en strak gesneden. Chocolade
biscuit, witte chocolade bavarois met
frambozen gelei.

artikelnummer: 6582 8055
inhoud: 80 ml | 16 stuks

artikelnummer: 6584 2049
inhoud: 85 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6582 8065
inhoud: 80 ml | 16 stuks
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rustique
tartelette hazelnut

dome tropical

dome blueberry hill

Yoghurt feuilletine, rode vruchten mousse
met interieur van amandel Anglaise.

Croustillant hazelnoot bodem met
praline kookroom en goudkleurige
hazelnootjes.

Bodem van kokos dacquoise, kokos
mousse met interieur van mango en
gelei van passievruchten.

artikelnummer: 6584 2040
inhoud: 100 ml | 12 stuks

artikelnummer: 6584 2050
inhoud: 105 g | 11 stuks

artikelnummer: 6584 2054
inhoud: 130 ml | 12 stuks

frambozen charlotte

tartelette
citroen rustique

Biscuit van lange vingers, frambozen
compôte, frambozen bavarois en
frambozen gelei.

Bretonse koek gevuld met
fluweelzachte citroencrémeux
en limoenmeringue.

artikelnummer: 6582 8066
inhoud: 150 ml | 20 stuks

artikelnummer: 6584 2027
inhoud: 130 ml | 11 stuks

ruby
on a stick

cappuccino
on a stick

Pistache roomijs omhuld
met ruby chocolade,
de 4e chocoladesoort.

Vanille roomijs omhuld
met cappuccino chocolade.
artikelnummer: 6081 8932
inhoud: 55 ml | 16 stuks

artikelnummer: 6081 8940
inhoud: 55 ml | 16 stuks

red fruit
on a stick

Roodfruit roomijs omhuld
met witte chocolade
en bosvruchtjes.

Petit

Fours ijs

artikelnummer: 6081 8933
inhoud: 55 ml | 16 stuks

truffel
witte chocolade

truffel pure
chocolade

truffel
karamel

Witte chocolade roomijs en
witte chocolade bloesem.

Pure chocolade roomijs en
pure chocolade bloesem.

Karamel roomijs en karamel
chocolade bloesem.

artikelnummer: 6081 2305
inhoud: 45 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6081 2306
inhoud: 45 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6081 2304
inhoud: 45 ml | 24 stuks
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assortiment
truffels ijs

ovaaltje yoghurt sinaasappel

vanille bol

Mix van witte, pure
en karamel ijs truffels.

Yoghurt parfait, sinaasappel
biscuit en sinaasappel gelei.

Kant en klare bol
vanille roomijs.

artikelnummer: 6081 2451
inhoud: 45 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6081 8935
inhoud: 45 ml | 16 stuks

artikelnummer: 6081 6061
inhoud: 100 ml | 20 stuks

glaasje
blueberry parfait

glaasje kokos ananas parfait

vanille soesje

Klassiek soesje gevuld
met vanille roomijs.

Glaasje met blauwe bessen
parfait, cassis gelei
en witte chocolade.

Glaasje met kokosparfait
en ananas gelei.

artikelnummer: 6081 2310
inhoud: 45 ml | 16 stuks

artikelnummer: 6081 8941
inhoud: 50 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6081 8942
inhoud: 50 ml | 24 stuks
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Petit fours ijs

Fours

Petit

mango traan

chocolade rondje
Chocolade bavarois met
chocolade biscuit en gelei.

Mango bavarois met mango
gelei, vanille biscuit en
chocolade decoratie.

artikelnummer: 6082 8655
inhoud: 45 ml | 16 stuks

artikelnummer: 6082 8668
inhoud: 45 ml | 16 stuks

panna
cotta chocolade

glaasje
cheesecake lime

artikelnummer: 6082 8632
inhoud: 50 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6082 8658
inhoud: 50 ml | 24 stuks

Chocolade panna cotta met
krokante chocolade parels en
amandelstift.

Cheesecake bavarois en
limoen gelei met stukjes
geconfijte limoen.
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appeltaart
ovaaltje

Appeltaart bavarois
met stracciatella biscuit
en speculoos kruim.
artikelnummer: 6082 8666
inhoud: 45 ml | 16 stuks

framboos
driehoekje

mini tarte tartin

De kleine uitvoering van de
klassieke Franse tarte tatin.
artikelnummer: 6082 2838
inhoud: 60 g | 9 stuks

mini chocolade
moulleux

Frambozen bavarois
met frambozen gelei
en een framboos.

Chocolade cakeje met een
kern van vloeibare chocolade.
(warm serveren)

artikelnummer: 6082 8667
inhoud: 45 ml | 16 stuks

artikelnummer: 6082 8650
inhoud: 30 g | 20 stuks

mini scones

Smaakvolle ambachtelijke
mini vanille-scones.

brownie carré

artikelnummer: 6082 8665
inhoud: 35 g | 20 stuks

Een lekkere brownie zoals
die hoort te zijn, klef en
boordevol chocolade.
artikelnummer: 6082 8669
inhoud: 50 g | 16 stuks

glaasje
pêche melba

glaasje
citroencrémeux

slagroomsoesje

Ouderwets lekker
slagroomsoesje gedecoreerd
met poedersuiker.
artikelnummer: 6082 2376
inhoud: 60 g | 20 stuks

glaasje gezouten
amandelmousse

Perzik met vanille bavarois
en frambozen gelei.

Citroencrémeux, koekstukjes
en een rozet eiwitschuim.

Blonde karamel, licht gezouten
amandelbavarois, amandelstift
en gezouten karamelcrisppearls.

artikelnummer: 6082 8657
inhoud: 50 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6082 8664
inhoud: 50 ml | 24 stuks

artikelnummer: 6082 8663
inhoud: 50 ml | 24 stuks

chocoladesoesje
Slagroomsoesje omhuld
met chocolade.
artikelnummer: 6082 8626
inhoud: 35 g | 20 stuks

blikje blackberry
cheesecake
Cheesecake bavarois met
zwarte bessen in gelei.

artikelnummer: 6082 8660
inhoud: 50 ml | 14 stuks

high tea mix 21

Kant en klare samenstelling voor uw
high tea bestaande uit 4 macarons,
4 mini scones, 4 mango petit fours en
4 upside down cakes bosbessen.

artikelnummer: 6082 8670
16 stuks

petit four petit coupe

Assortiment van gesneden petit
fours 5 x 2,5 cm, kleine blackberry
cheesecake, miserable vanille-karamel
en sinaasappel-chocolade coupe.
artikelnummer: 6084 4411
inhoud: 35 ml | 3x12 stuks
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Petit fours

crème assorti

Assortiment van hazelnoot, advocaat,
aardbei en pistache botercrème op een
frangipane tartelette.
artikelnummer: 6082 2401
inhoud: 50 ml | 4x8 stuks

chocolade crème assorti
Frangipane tartelette met
luxe chocolade botercrème.
artikelnummer: 6082 2402
inhoud: 50 ml | 4x8 stuks

luxe bavarois assorti

Assortiment van appeltaart, mango,
frambozen en chocolade bavarois.
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artikelnummer: 6082 8671
inhoud: 45 ml | 4x4 stuks

petit four happy hour

Assortiment van vanille Anglaise,
chocolade Anglaise en pistache Anglaise
op fonnetjes gevuld met frangipane.
artikelnummer: 6084 4410
inhoud: 35 ml | 3x12 stuks

petit four grand prestige

Luxe assortiment van rood fruit mousse,
kalamansi mousse en mango-passie
mousse met bijpassende glaçage op
een krokant ovaal amandelkoekje.
artikelnummer: 6084 4409
inhoud: 40 ml | 3x10 stuks

Friandises

meringue
caramel - chocolat

mini Pavlova

Biscuit miserable met crème
au beurre vanille, gebruleerd.

Chocolade financier met koffiekaramel en een meringue toefje.

Bodem van limoenmeringue,
vanille botercréme met interieur
van frambozencompôte en een
swirl van limoenmeringue.

artikelnummer: 6184 4901
inhoud: 20 ml | 50 stuks

artikelnummer: 6184 4910
inhoud: 25 ml | 50 stuks

artikelnummer: 6184 4906
inhoud: 32 ml | 50 stuks

miserable ovale

pecan rectangle

lemon twist

café noir

Bodem van Bretonse koek
met amandelkruim karamel
appareille en pecannoten.

Twister van citroencrémeux
op krokante bodem met
amandel frangipane.

Chocolade amandelbiscuit
met koffie trempeer, café noir
ganache en zwarte glaçage.

artikelnummer: 6184 4909
inhoud: 20 ml | 50 stuks

artikelnummer: 6184 4908
inhoud: 23 ml | 50 stuks

artikelnummer: 6184 4912
inhoud: 27 ml | 50 stuks
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mix
friandises raffine

Assortiment van
miserable ovale, lemon twist,
café noir en pistache cerise.
artikelnummer: 6184 4915
48 stuks

mix
friandises délicieux

Assortiment van de
mini pavlova, coco tropical, meringue
caramel-chocolat en pecan rectangle.
artikelnummer: 6184 4914
48 stuks
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pistache cerise

Pistache financier met
rode chocolade cup gevuld
met kersen gelei.
artikelnummer: 6184 4913
inhoud: 26 ml | 50 stuks

coco tropical

Kokos spijs bodem met mangopassie marmelade en witte
chocolade-kokos staafje.
artikelnummer: 6184 4911
inhoud: 27 ml | 50 stuks

Friandises

fruit mix
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Macarons

Een mix van bleuet cassis, citron vert,
cointreau orange en passion fruit macarons.
artikelnummer: 6684 4025
inhoud: 22 ml | 40 stuks

naturel mix

Een mix van chocolat extra amer, ivoire vanille,
earl grey en caramel beurre salé macarons.
artikelnummer: 6684 4024
inhoud: 22 ml | 40 stuks

cointreau orange
Met een ganache vulling
van sinaasappel.
artikelnummer: 6684 4019
inhoud: 22 ml | 40 stuks

citron vert

Met een ganache vulling
van limoen.
artikelnummer: 6684 4015
inhoud: 22 ml | 40 stuks

tarte tatin appel

mixté

Een mix van koffie-karamel,
pina colada, tarte tatin en pistache.
artikelnummer: 6684 4031
inhoud: 22 ml | 40 stuks

Met Piemonte
hazelnootstukjes gevuld met
ganache van appel tarte
tatin.
artikelnummer: 6684 4026
inhoud: 22 ml | 40 stuks
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Assorti mini ijsmacarons
artikelnummer: 6681 4605
inhoud: 50 ml | 32 stuks

framboise hibiscus

passion fruit

Met een ganache vulling
van frambozenpuree, aceto
balsamico en hibiscus.
artikelnummer: 6684 4021
inhoud: 22 ml | 40 stuks

Met een ganache vulling
van passievrucht.
artikelnummer: 6684 4016
inhoud: 22 ml | 40 stuks

earl grey

caramel beurre salé

Met een ganache vulling
van earl grey thee.
artikelnummer: 6684 4018
inhoud: 22 ml | 40 stuks

Met een ganache vulling
van gezouten karamel.
artikelnummer: 6684 4017
inhoud: 22 ml | 40 stuks

ivoire vanille

Met een ganache vulling
van ivoire chocolade met
Madagaskar vanille.
artikelnummer: 6684 4014
inhoud: 22 ml | 40 stuks

chocolat
extra amer

Met een ganache vulling van
pure Valrhona chocolade.
artikelnummer: 6684 4022
inhoud: 22 ml | 40 stuks

bleuet cassis

Met een ganache vulling
van cassis.
artikelnummer: 6684 4020
inhoud: 22 ml | 40 stuks
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koffie

pina colada

pistache

Met grue de cacao stukjes
gevuld met ganache van koffie.
artikelnummer: 6684 4027
inhoud: 22 ml | 40 stuks

Met gebrande kokos gevuld
met ganache van pina colada.
artikelnummer: 6684 4028
inhoud: 22 ml | 40 stuks

Met pistachestukjes gevuld
met pistache ganache.
artikelnummer: 6684 4030
inhoud: 22 ml | 40 stuks

mini ijsmacaron
mango

mini ijsmacaron
framboos

mini ijsmacaron
pistache

mini ijsmacaron
bosvruchten

artikelnummer: 6681 4601
inhoud: 50 ml | 32 stuks

artikelnummer: 6681 4602
inhoud: 50 ml | 32 stuks

artikelnummer: 6681 4603
inhoud: 50 ml | 32 stuks

artikelnummer: 6681 4604
inhoud: 50 ml | 32 stuks
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Macarons

hazelnoot

Rustieke longeur van hazelnoot roomijs
met gekarameliseerde hazelnootjes en karamel gelei.
artikelnummer: 7081 4298
inhoud: 1200 ml | 1 stuk

lange
boerenjongens

ijs
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Longeurs

Bande van boerenjongens
roomijs met in rum gewelde rozijnen.
artikelnummer: 7081 4282
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

stracciatella

Longeur van stracciatella roomijs met
chocolade biscuit, rijkelijk gedecoreerd met chocoladeschaafsel.
artikelnummer: 7081 4301
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

cassata

Bande cassata van amarena kersen,
zuppa Inglese en pistache roomijs met geconfijte vruchtjes.
artikelnummer: 7081 4253
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

Wiener almond

Longeur van Wiener almond
roomijs met chocolade-amandel
biscuit, chocolade gelei en amandelstiftjes
artikelnummer: 7081 7506
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

yoghurt - bosvrucht

mandaretto

snoepje

bande
latte macchiato

basic kaneel

sorbet trio

chocolate
blossom

kwark - limoen

Longeur met marmer van yoghurt roomijs en
bosvruchtensorbet, wijnrood biscuit en meringuestaafjes.
artikelnummer: 7081 4287
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

Bande van trio warme smaken roomijs:
nougat, karamel en praliné, rijkelijk bestrooid met nougatine.
artikelnummer: 7081 4269
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

Basic bande van kaneelroomijs
om eindeloos mee te variëren.
artikelnummer: 7081 4290
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

Bande van chocolade roomijs,
gedecoreerd met duo chocolade bloesem.
artikelnummer: 7081 4285
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

cheesecake sinaasappel

Longeur van cheesecake roomijs
met sinaasappel biscuit en sinaasappel gelei.
artikelnummer: 7081 7508
inhoud: 950 ml | 1 stuk

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

Bande van mandarijn en bitterkoekjes
roomijs, chocolade biscuit en bitterkoekgruis.
artikelnummer: 7081 4297
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

Bande van latte macchiato roomijs met
mokka biscuit, eiwitschuim en koffieboontjes.
artikelnummer: 7081 7507
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

Bande van sorbetijs met het trio frisse smaken:
framboos, citroen en mango met frambozen gelei.
artikelnummer: 7081 4267
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

Longeur van kwark roomijs met limoen
biscuit, limoen gelei en groene chocolade spaghetti.
artikelnummer: 7081 7505
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

vanille aardbei marmer

Bande van aarbeien en vanille
roomijs met rood biscuit, aardbeien
gelei en witte chocolade bloesem.
artikelnummer: 7081 7504
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

Longeurs ijs
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Longeurs

poire
belle Hélène

Longeur van peren bavarois met
chocolade biscuit, chocolade gelei en
perencompote.
artikelnummer: 7082 7352
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

tropical

Luxe longeur van passiefruit
bavarois, gesuikerd amandelbiscuit
en rijkelijk belegd met mangoblokjes.
artikelnummer: 7082 7344
inhoud: 1185 ml | 1 stuk

duo choco

Longeur met marmer van
witte en pure chocolade mousse,
chocoladebiscuit en chocolade tagliatelle.
artikelnummer: 7082 4224
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

salted caramel

Tunnel van licht gezouten
karamel bavarois met een chocolade
gelei spiegel en kleine elegante veertjes.
artikelnummer: 7082 7354
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

bosvruchten

coconanas

Longeur van bosvruchten
bavarois, rijkelijk gedecoreerd met
bosvruchten en witte chocolade.

Longeur van kokos bavarois
rijkelijk gedecoreerd met ananas
en gebrande kokos.

artikelnummer: 7082 7351
inhoud: 1200 ml | 1 stuk

artikelnummer: 7082 7349
inhoud: 1400 ml | 1 stuk

tiramisu

vanille botercrème

Bande van tiramisu bavarois,
met koffie getrempeerde lange
vingers, beneveld met chocolade.

Bande van lange vinger biscuit met
vanille botercrème, vanille bavarois en citroen gelei.

artikelnummer: 7082 4208
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

artikelnummer: 7082 7356
inhoud: 1150 ml | 1 stuk
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mascarpone - kersen

witte chocolade

Longeur van mascarpone bavarois met
cassisbiscuit, rijkelijk gedecoreerd met kersen.

Longeur van witte chocolade bavarois,
stracciatella biscuit, chocolade gelei en rijkelijk gedecoreerd.

artikelnummer: 7082 7350
inhoud: 1400 ml | 1 stuk

artikelnummer: 7082 7358
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

vanille - cassis

Longeur met marmer van vanille en
cassis bavarois, cassisbiscuit en cassis gelei.

Speels opgemaakte longeur
van kokos bavarois met chocoladekokos biscuit en chocolade spaghetti.

artikelnummer: 7082 7326
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

artikelnummer: 7082 7357
inhoud: 1100 ml | 1 stuk
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kokos

Longeurs

mango

chocolade

Strakke lage bande van mango
bavarois. Ideaal om verder te verwerken.

Bande van chocolade bavarois met
chocolade biscuit en chocolade tagliatella.

artikelnummer: 7082 7318
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

artikelnummer: 7082 4202
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

shiny choco

Strakke lage bande van chocolade
bavarois. Ideaal om verder te verwerken.

Strakke lage bande van
sinaasappel bavarois. Ideaal
om verder te verwerken.

artikelnummer: 7082 7330
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

artikelnummer: 7082 7319
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

sinaasappel
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bitterkoekjes

witte framboos

Bande van bitterkoekjes bavarois
rijkelijk gedecoreerd met bitterkoekgruis.

Strakke lage bande van witte chocolade
bavarois en frambozen gelei.
Ideaal om verder te verwerken.

artikelnummer: 7082 4201
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

artikelnummer: 7082 7353
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

pistache

Strakke lage bande van
pistache bavarois. Ideaal om
verder te verwerken.
artikelnummer: 7082 7317
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

Longeurs

citrimoen

amandelroom

Marmer van citroen en
limoen sorbetijs, citroenbiscuit,
citroen gelei en citroenzestes.

Amandel roomijs taartje
rijkelijk gegarneerd met
gesuikerde amandelstift.

artikelnummer: 8120 3311
inhoud: 885 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8120 3315
inhoud: 925 ml | 1 stuk
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kaneel bombe

Kaneel roomijs met kaneel gelei
streepjes en kaneelgrijntjes.

artikelnummer: 8120 3239
inhoud: 1100 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8120 3219
inhoud: 1350 ml | 1 stuk

bosfruit en yoghurt

bombe
mango sorbet

ijs

Taarten

brownie driehoek

Chocolade en amandel roomijs,
brownie stukjes en
gekarameliseerde stukjes walnoot.

Marmer van yoghurt roomijs en
bosvruchten sorbet, cassis biscuit en
cassis gelei.

Bombe van mango sorbet
met limoenbiscuit en een
strakke mango gelei spiegel.

artikelnummer: 8120 3314
inhoud: 885 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8120 3326
inhoud: 1350 ml | 1 stuk

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

Taarten ijs

driehoek
mascarpone - braam

bombe
frambozen roomijs

aardbeien

Marmer van mascarpone roomijs
en bramen sorbet met cassis biscuit
en een bramen gelei.

Bombe van frambozen roomijs met
een strakke frambozen gelei spiegel.

Ovale taart van aardbeien roomijs met
frambozen stip biscuit en aardbeien gelei.

artikelnummer: 8120 3327
inhoud: 1050 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8120 3332
inhoud: 1350 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8120 3333
inhoud: 885 ml | 1 stuks

dark cookie

klassieke bombe

witte chocolade frambozen
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Dark cookie roomijs gemaakt met echte
Oreo’s, chocolade chips biscuit en
rijkelijk bestrooid met Oreo stukjes.

Klassieke bombe van vanille en
aardbeien roomijs met gebrand
eiwitschuim.

Marmer van witte chocolade roomijs
met frambozen sorbet, vanille biscuit
en frambozen gelei.

artikelnummer: 8120 3336
inhoud: 885 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8120 3211
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8120 3337
inhoud: 885 ml | 1 stuks

chocolade

amarena kersen

Chocolade chips biscuit, speels gevuld
met chocolade roomijs, gedecoreerd
met witte chocolade spaghetti.

Amarena kersen roomijs met
stukjes amarena kers, cassis biscuit
en kersen gelei.

yoghurt - sinaasappel

artikelnummer: 8120 3335
inhoud: 900 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8120 3334
inhoud: 885 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8120 3234
inhoud: 1150 ml | 1 stuk

Yoghurt roomijs met sinaasappel
gelei en sinaasappelbiscuit.

Taarten ijs
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Taarten

pistachio

frambozen charlotte

Pistache bavarois met
chocolade biscuit, pistache gelei
en gebroken pistache nootjes.

Tiramisu bavarois met lange vinger biscuit
en ruches van mascarpone bavarois.

Moderne variant van de klassieke
charlotte. Frambozen bavarois met
lange vinger biscuit, frambozen
gelei en framboosjes.

artikelnummer: 8220 3260
inhoud: 1050 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3298
inhoud: 1175 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3503
inhoud: 885 ml | 1 stuk

tiramisu rond
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gâteau chocolat

Pure chocolade mousse met interieur
van chocolade duchesse biscuit en taaie
karamel en een chocolade gelei spiegel.
artikelnummer: 8416 8105
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

Champagne - framboos
driehoek

witte chocolade bombe

choco driehoek

Bombe van witte chocolade
mousse gedecoreerd met
witte chocolade bloesem.

Chocolade bavarois met chocolade
biscuit en chocolade druppels.

artikelnummer: 8220 3257
inhoud: 1400 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3297
inhoud: 1050 ml | 1 stuk

mango royaal

chocolade
bombe bavarois

Marmer van champagne en frambozen
bavarois met limoen biscuit en
frambozen gelei.

Mango bavarois met pistache biscuit,
rijkelijk gedecoreerd met mango blokjes
en mango gelei.

Bombe van chocolade bavarois met
een strakke chocolade gelei spiegel.

artikelnummer: 8220 3291
inhoud: 1050 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3261
inhoud: 885 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3500
inhoud: 1350 ml | 1 stuk

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

Taarten

gâteau Russe

bombe passievrucht

bramen royaal

Duchesse biscuit met frambozen,
interieur van frambozen compote,
vanille mousse en limoen meringue.

Bombe van passievruchten bavarois
voorzien van passievruchten gelei
spiegel en gedecoreerd met kokos.

Bramen bavarois op een bodem van
harde wener deeg met gele room
rijkelijk gedecoreerd met bramen.

artikelnummer: 8416 8005
inhoud: 1150 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3508
inhoud: 1350 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8220 3505
inhoud: 850 ml | 1 stuk
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cappuccino

prosecco - aardbei

Cappuccino bavarois,
koffie biscuit, koffie gelei met
slagroom en chocolade decoraties.

banaan druppel

Bananen bavarois, chocolade-amandel
biscuit en karamel gelei.

Marmer van prosecco en aardbeien
bavarois, fluweel beneveld met witte
chocolade en framboos gelei stippen.

artikelnummer: 8220 3501
inhoud: 1150 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3294
inhoud: 1200 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3509
inhoud: 885 ml | 1 stuks

mascarpone - sinaasappel

gâteau kalamansi

witte chocolade

Mascarpone bavarois met amande
sucre biscuit, sinaasappel gelei en
geconfijte sinaasappelschil.

Bodem van yoghurtfeuilletine, duchesse
biscuit, mousse van kwark-kalamansi en
interieur van frambozen compôte.

Witte chocolade bavarois met
frambozen stip biscuit, frambozen gelei
en pistache gruis.

artikelnummer: 8220 3512
inhoud: 1150 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8416 8104
inhoud: 1100 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3513
inhoud: 1050 ml | 1 stuks

hazelnoot

citroen

gâteau praline - mangue

Chocolade-amandel biscuit met
hazelnoot bavarois, chocolade gelei
en luxe gedecoreerd.

Citroen bavarois met lange vinger
biscuit en citroen gelei.

Mango-passievruchten mousse met
interieur van mango compôte op een
bodem van hazelnoot croustillant.

artikelnummer: 8220 3506
inhoud: 885 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8220 3510
inhoud: 885 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8416 8108
inhoud: 850 ml | 1 stuks

gâteau ovale
poir et caramel
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veelfruit

karamel - noten

Fluweelzachte karamel mousse met
interieur van peren compôte op een
hazelnoot croustillant bodem.

Bosvruchten bavarois met cassis
biscuit, rijkelijk gedecoreerd met
bosvruchten en bosvruchten gelei.

Harde Wener bodem gevuld met
karamel bavarois, dulce de leche saus
en rijkelijk bestrooid met noten.

artikelnummer: 8416 8106
inhoud: 1100 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8220 3313
inhoud: 885 ml | 1 stuk

artikelnummer: 8220 3511
inhoud: 900 ml | 1 stuks

gâteau citron

amandel

gâteau dome cassis

Bretonse koek met citroen crémeux,
gedecoreerd met room en gelei
van limoen.

Amandel bavarois met chocolade
chips biscuit, chocolade gelei rijkelijk
gedecoreerd met slagroom en
gebruneerd amandelschaafsel.

Roodfruit mousse met amandel
Anglaise interieur, chocolade duchesse
biscuit en bodem van pure chocolade
feuilletine.

artikelnummer: 8416 8103
inhoud: 660 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8220 3507
inhoud: 1150 ml | 1 stuks

artikelnummer: 8416 8107
inhoud: 950 ml | 1 stuks
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Taarten

grootmoeders
roomboter appeltaart

Roomboter appeltaart naar grootmoeders
recept met gele room. Gesneden in 12 punten.
artikelnummer: 8224 3403
inhoud: 2000 g | 1 stuk

chocoladetaart
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Chocolade bavarois taart met
chocolade biscuit, chocolade gelei en
chocolade decoratie. Gesneden in 12 punten.

Salon
gebak

artikelnummer: 8224 3275
inhoud: 2250 ml | 1 stuk

sticky brownie

Een lekkere brownie taart zoals die hoort te zijn,
klef en boordevol chocolade. Om zelf te portioneren.
artikelnummer: 8224 3400
inhoud: 1000 g | 1 stuk

lemon - meringue

Een luxe citroen crémeux taart met gebrand
eiwitschuim. Om zelf te portioneren.
artikelnummer: 8224 3401
inhoud: 750 g | 1 stuk

roomboter
appelkruimel plaat

Frisse appel kruimelplaat met kaneel,
rozijnen en een roomboter crumble.
Om zelf te portioneren. 30 x 40 cm.
artikelnummer: 8224 3404
inhoud: 4000 g | 1 stuk
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plaat framboos mascarpone cake

Frambozen cake, frambozen mousse,
mascarpone kookroom fluweel rood
beneveld en met frambozen gelei.

artikelnummer: 8424 8404
inhoud: 2300 ml | 1 stuk

plaat
tiramisu cake

Bodem van duchesse
biscuit met mascarpone
mousse en in koffie
getrempeerde lange vingers.
artikelnummer: 8424 8401
inhoud: 2300 ml | 1 stuk
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Salongebak

Buffetten
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Otelli

de luxe

Het Otelli de luxe buffet bestaat uit ijs en bavarois.
Bestaande uit een ijsschaal, profiterolle,
luxe taarten en petit fours. Bestelbaar vanaf
personen, oplopend met 25 personen.
artikelnummer: 9080 6510
inhoud: circa 325 ml per persoon
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Otelli

Verrassingsbuffet
Het heerlijke Otelli verrassingsbuffet is bestelbaar
vanaf 20 personen (oplopend met 10 personen).
Vanaf 60 personen kan dit buffet
mono’s en petit fours bavatten.

100% bavarois

artikelnummer: 9080 6507
inhoud: circa 325 ml per persoon

100% ijs

artikelnummer: 9080 6508
inhoud: circa 325 ml per persoon

ijs en bavarois

artikelnummer: 9080 6509
inhoud: circa 325 ml per persoon

Bekijk het volledige assortiment op Otelli.nl

Buffetten

Doos

Longeurs
IJs

Doos

Longeurs
Bavarois

Mix van 12 heerlijke ijs longeurs
in minimaal 6 verschillende soorten.
Assortiment kan wisselen.
artikelnummer: 9080 5082
inhoud: circa 13000 ml

Mix van 12 heerlijke bavarois
longeurs in minimaal 6 verschillende
soorten. Assortiment kan wisselen.
artikelnummer: 9080 5080
inhoud: circa 13000 ml

Doos

Taarten

Bavarois

Mix van 15 heerlijke bavarois taarten
in minimaal 7 verschillende soorten.
Assortiment kan wisselen.
artikelnummer: 9080 5081
inhoud: circa 17500 ml

Doos

Taarten
IJs

Mix van 15 heerlijke ijs taarten in
minimaal 6 verschillende soorten.
Assortiment kan wisselen.
artikelnummer: 9080 5083
inhoud: circa 17500 ml

Doos

Petit fours
Deze doos luxe petit fours bevat
ca. 230 kleine heerlijkheden met verschillende
soorten petit fours. De inhoud wordt
samengesteld uit ons assortiment petit fours.
Dit buffet bevat géén ijsproducten.
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artikelnummer: 9080 6511
inhoud: circa 230 stuks
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Buffetten

ijsschaal leeg

Lege schaal van ijs
om eindeloos mee te variëren.
artikelnummer: 9080 5514
1 stuk

ijsschaal room

Luxe schaal van ijs met 24 roomijs bollen
in de smaken mascarpone, pistache en
amarena kersen.
artikelnummer: 9081 6013
inhoud: 2400 ml | 1 stuk

ijsschaal sorbet

Luxe schaal van ijs met 24 sorbet bollen
in de smaken mango, cassis en citroen.
artikelnummer: 9081 6018
inhoud: 2400 ml | 1 stuk
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bombe classique

Vanille en aardbeien roomijs
klassiek gedecoreerd met
gebrand eiwitschuim.
artikelnummer: 9081 6002
inhoud: 3500 ml | 1 stuk

bombe
creative

Vanille en aardbeien roomijs,
speels gedecoreerd met eiwitschuim,
wafels en chocoladepunten.
artikelnummer: 9081 6026
inhoud: 3500 ml | 1 stuk

omelette Sibérienne L

Vanille en aardbeien roomijs klassiek
gedecoreerd met gebrand eiwitschuim.

artikelnummer: 9081 6015
inhoud: 3000 ml | 1 stuk

omelette royaal

Chocolade roomijs rustiek
gedecoreerd met gebrand eiwitschuim.
artikelnummer: 9081 6021
inhoud: 5900 ml | 1 stuk

profiterolle XXL

Extra grote profiterolle taart gemaakt
van kwaliteits-slagroomsoesjes.
artikelnummer: 9081 6020
inhoud: 3600 ml | 1 stuk
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omelette
Sibérienne XXL

Vanille en aardbeien roomijs klassiek
gedecoreerd met gebrand eiwitschuim.
artikelnummer: 9081 6016
inhoud: 5900 ml | 1 stuk

profiterolle
piramide

Piramide van kwaliteits
slagroomsoesjes
en chocolade lijntjes.

artikelnummer: 9081 6017
inhoud: 1750 ml | 1 stuk

zwartwoud

Bavarois variant van de klassieke schwarzwaldertorte,
bosvruchten bavarois met chocolade biscuit omhuld met
slagroom en pure chocolade schaafsel.
artikelnummer: 9081 6027
inhoud: 2700 ml | 1 stuk
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Showstukken

Feesttaart ijs

Feestelijke ijstaart van vanille en aardbeien roomijs
met uw eigen foto of logo (max. 19 x 28 cm) of
chocolade tekst op marsepein. Feestelijk aangekleed
met meringuestaafjes en marsepeinen roosjes.
aantal
inhoud
personen in ml
9281 5042
24
5200
9281 5043
36
7700
9281 5044
48
10500

Feesttaart
marsepein
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Feestelijke ijstaart van vanille en aardbeien roomijs
met uw eigen foto of logo (max. 19 x 28 cm) of
chocolade tekst op marsepein. Feestelijk aangekleed
met meringuestaafjes en marsepein.
art.nr.

aantal
inhoud
personen in ml
9281 5051
24
5200
9281 5052
36
7700
9281 5053
48
10500

Feesttaart
bavarois

Feestelijke vanille bavarois taart met uw eigen
foto of logo (max. 19 x 28 cm) of chocolade tekst
op marsepein. Feestelijk aangekleed met slagroom,
chocolade bloesem en marsepeinen roosjes.
art.nr.

aantal
inhoud
personen in ml
9282 5039
24
5200
9282 5040
36
7700
9282 5041
48
10500

Feesttaarten

art.nr.

IJsbruidstaart meringue

IJsbruidstaart gemaakt van vanille en aardbeien roomijs,
modern gedecoreerd met eiwitschuim en meringue staafjes.
art.nr.
9290 5530
9290 5531
9290 5532
9290 5533
9290 5534
9290 5535

aantal
inhoud
personen in ml
20
6025
25
8300
30
9675
40
11950
50
17275
60
20925
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IJsbruidstaart klassiek

IJsbruidstaart gemaakt van vanille en aardbeien
roomijs, traditioneel gedecoreerd met marsepein,
marsepeinen roosjes en rozetten van eiwitschuim.
art.nr.
9290 5520
9290 5521
9290 5522
9290 5523
9290 5524
9290 5525

aantal
inhoud
personen in ml
20
6025
25
8300
30
9675
40
11950
50
17275
60
20925

Bruidsparen
Los te bestellen.

bruidspaar man & vrouw 1500 3013
bruidspaar man & man
1500 3014
bruidspaar vrouw & vrouw 1500 3015
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Standaardsmaak vanille/aardbei marmer.
Overige ijssmaken tegen meerprijs.
Standaard roosjes in de kleur rood.
Licht roze, paarse of witte roosjes op aanvraag.
Standaard blaadjes in de kleur groen, wit ook op aanvraag.
Statief wordt tegen emballage meegeleverd.

Feest- en bruidstaarten

Decoraties
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bloesem puur

bloesem wit

artikelnummer: 1015 7002
950 gram

artikelnummer: 1015 7003
950 gram

sigaret
rubens puur

sigaret
van gogh marmer

chocolate dome

rio puur - geel

afmeting: 20 cm
artikelnummer: 1010 7029
110 stuks

afmeting: 20 cm
artikelnummer: 1010 7055
110 stuks

afmeting: ø 11 cm
artikelnummer: 10107071
20 stuks

afmeting: 7,3 x 3 cm
artikelnummer: 1010 7049
36 stuks

eureka

diablo rechthoek

afmeting: 4,6 x 4,6
artikelnummer: 1010 7052
105 stuks

afmeting: 3 x 4,5 cm
artikelnummer: 1010 7054
375 stuks

feestelijke bloesem

rasterplaat

ambachtelijk
veertje

bling gold

artikelnummer: 1015 7023
950 gram

afmeting: 25 x 36 cm
artikelnummer: 1010 7079
11 stuks

afmeting: 7 x 2,5 cm
artikelnummer: 1010 7057
126 stuks

afmeting: 3,5 x 3,5 cm
artikelnummer: 1010 7068
288 stuks

sigaret rubens wit

tramontana
wit

twist groen

mini raster

afmeting: 20 cm
artikelnummer: 1010 7028
110 stuks

afmeting: 4 x 9,5 cm
artikelnummer: 1010 7069
131 stuks

afmeting: 8,4 cm
artikelnummer: 1010 7088
80 stuks

afmeting: Ø 5 cm
artikelnummer: 1010 7090
195 stuks
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elegance assorti
afmeting: 6 x 2,3 cm
artikelnummer: 1010 7042
160 stuks

mini reep puur

afmeting: 4,5 x 3 cm
artikelnummer: 1010 7043
216 stuks

bonbon
assortiment

turitella

afmeting: 9,4 cm
artikelnummer: 1010 7050
117 stuks

diablo driehoek

afmeting: 3,4 x 5 cm
artikelnummer: 1010 7051
290 stuks
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Assortiment van
exclusieve bonbons
artikelnummer: 1010 7070
965 gram

Decoraties

Luikse wafel
diepvries deeg

50

ijsbiscuit
slagroomwafel

ijsbiscuit
kinderpunt

artikelnummer: 1040 7096
130 stuks

artikelnummer: 1040 7091
90 stuks

afmeting: 118 x 50 mm
artikelnummer: 1040 7094
192 stuks

ijsbiscuit
reuzenhoorn
Scandinavië

ijsbiscuit
oublihoorn

ijsbiscuit cornet

afmeting: 170 x 100 mm
artikelnummer: 1040 7095
180 stuks

afmeting: 130 x 50 mm
artikelnummer: 1040 7097
160 stuks

artikelnr

artikel

inhoud

1540 3011

ijslepeltjes zwart

1540 3012

ijsknijper blauw luxe

1500 3029

ijssteker transparant

1500 3006

vuurwerkfontein zilver

1540 3031

ijsbeker Otelli 177 CC

1000

1540 3032

ijsbeker Otelli 240 CC

1000

1020 7059

topping café

1000 ml

1 stuks

1020 7060

topping karamel

1000 ml

1 stuks

1020 7061

topping tiramisu

1000 ml

1 stuks

1020 7062

topping aardbei

1000 ml

1 stuks

1020 7063

topping frambozen

1000 ml

1 stuks

1020 7064

topping maracuja

1000 ml

1 stuks

1020 7065

topping chocolade

1000 ml

1 stuks

1020 7067

topping bosvruchten

1000 ml

1 stuks

1020 7068

topping vanille

1000 ml

1 stuks

1020 7069

topping mango

1000 ml

1 stuks

1020 7071

topping hazelnoot

1000 ml

1 stuks

1020 7073

topping dolce latte

1000 ml

1 stuks

1020 7078

topping amarena kersen 1000 ml

1 stuks

afmeting: 160 x 40 mm
artikelnummer: 1040 7099
390 stuks

aantal

ca. 500
mt 30

1
10

7 cm

12

De kleuren zoals afgebeeld in dit magazine
kunnen afwijken van onze producten.
Wijzigingen in inhoudsmaten, eenheden,
druk- en zetfouten voorbehouden.
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Contactgegevens
Otelli Haarlem
A. Hofmanweg 65
2031 BH Haarlem
Tel.: 023 - 531 1 1 13
Fax: 023 - 532 53 53
info@otelli.nl

Dielissen Desserts
Friezenstraat 1c
5249 JT Rosmalen
Tel.: 073 - 522 58 35
Fax: 073 - 522 51 20
Whatsapp: +31 (0)6 270 358 53
mail@dielissendesserts.nl

Van Milgen Desserts
Schimmelstraat 4
3842 CN Harderwijk
Tel.: 0341 - 454 689
Fax: 0341 - 4 1 7 030
info@vanmilgendesserts.nl

Pelleboer IJs & Desserts
Industrieweg 20b
8061 RB Hasselt (Overijssel)
Tel.: 038 - 260 02 1 2
Fax: 084 - 003 43 08
Whatsapp: 038 - 260 02 12
info@pelleboerijsendesserts.nl

www.otelli.nl
www.biotelli.nl

