Fête de Noël

Profiterolle Noël

Omelet Siberienne Noël

Mooie opengewerkte kerstboom van
Valhrona tropillia noir chocolade, waar de
kadootjes al onderliggen, volledig geschikt
voor consumptie.

Feestelijk showstuk van butterscotch bavarois
met chocolade chips biscuit, slagroom en
50(!) chocoladesoesjes.

Amarena kersen roomijs gedecoreerd groen
gekleurde eiwitschuim en kerst chocolade
decoraties.

artikelnummer: 2540 2499
inhoud: 3900 gr | 1 stuk

artikelnummer: 2591 2498
inhoud: 5900 ml | 1 stuk

artikelnummer: 2591 2497
inhoud: 5900 ml | 1 stuk

Otelli luxe kerstbuffet
Speciaal samengesteld luxe kerstbuffet met najaarssmaken van ijs en bavarois.
Bestelbaar vanaf 50 personen (oplopend met 25 personen), leverbaar vanaf 6 december.
Getoond buffet is een voorbeeld dit kan afwijken.
artikelnummer: 2590 2500 | ca. 325 ml p.p.

Prettige feestdagen
55 x 35 mm
artikelnummer: 2110 2501
inhoud: 140 stuks

Zilver ster

44 x 10 mm
artikelnummer: 2110 2502
inhoud: 36 stuks

Hulstblad met bes

45 x 25 mm
artikelnummer: 2110 2503
inhoud: 182 stuks

Vlammetje

27 x 66 mm
artikelnummer: 2110 2504
inhoud: 144 stuks

Kerst Decoraties

wisselend assortiment
artikelnummer: 2110 2505
inhoud: 40 stuks (8 x 5 stuks)

g.

wij uw leverin
Bij tijdige bestelling, garanderen
Otelli Haarlem

A. Hofmanweg 65, 2031 BH Haarlem
T: 023 - 531 11 13 | F: 023 - 532 53 53
info@otelli.nl

Dielissen Desserts

Friezenstraat 1c, 5249 JT Rosmalen
T: 073 - 522 58 35 | F: 073 - 522 51 20
mail@dielissendesserts.nl

Pelleboer IJs & Desserts

Industrieweg 20b, 8061 RB Hasselt (Overijssel)
T: 038 - 260 02 12 | F: 084 - 003 43 08
info@pelleboerdesserts.nl

Dit kerstassortiment is leverbaar van 1 oktober tot 24 december 2019.
De kleuren zoals afgebeeld kunnen afwijken van onze producten.
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Bosvruchten roomijs, cassis biscuit,
cassis gelei en kaneel meringue
met kaneelgrein en gouden krans.
artikelnummer: 2565 2480
inhoud: 150 ml | 20 stuks

Rudolphje

Red sparkle

Witte chocolade roomijs met
Tartufo van speculaas bavarois met
chocolade chips biscuit, chocolade strakke cassis-rode wijn gelei spiegel
gelei en feestelijk gedecoreerd als
waar zilver sparkle doorheen zit,
Rudolph the red nosed reindeer.
aangezet met witte chocolade.
artikelnummer: 2565 2481
inhoud: 100 ml | 20 stuks

artikelnummer: 2565 2482
inhoud: 150 ml | 11 stuks

Citroen meringue

Raspberry-chocolat

Cadeau de Noël

Boule de Noël perle

Citroen meringue roomijs,
romige citroenijs met de zachte
smaak van meringue.

Chocolade bavarois met chocolade
chips biscuit, interieur van frambozen
crémeux met chocolade gelei en
winters gedecoreerd.

Kerst cadeau met gouden strik.
Koffie mousse met interieur van
karamel crémeux op een bodem
van krokante amandelkoek.

Parelkleurige kerstbal van misérable
biscuit, vanille mousse met interieur
van karamel crémeux en parelgelei.
Ringetjes zijn los verpakt.

artikelnummer: 2430 2506
inhoud: 2500 ml | 1 stuk

artikelnummer: 2565 2483
inhoud: 150 ml | 20 stuks

artikelnummer: 2540 2484
inhoud: 90 gr | 15 stuks

artikelnummer: 2540 2486
inhoud: 100 gr | 14 stuks

Speculaas roomijs

Petit grand dessert

Amarena on stick

Speculaas roomijs met stukjes
speculaas en een winterse
specerijenmix.

Feestelijk petit grand dessert, bodem van melkchocolade
feuilletine, bosvruchten compôte met bosvruchten gelei, mini Pavlova
met pistache botercrème en kersen interieur, crème brûlée macaron
en een kerst ster van hazelnootpraliné panna cotta.

Amarena kersen roomijs omhuld
met paars gekleurde witte chocolade
glaçage en goudsuiker.

artikelnummer: 2430 0018
inhoud: 2500 ml | 1 stuk

artikelnummer: 2540 2485
inhoud: 95 gr | 12 stuks

artikelnummer: 2560 2487
inhoud: 55 ml | 16 stuks

Stoofperen sorbet
Stoofperen sorbetijs met een
vleugje kaneel en rode wijn.
Naar grootmoeders recept.
artikelnummer: 2440 0188
inhoud: 2500 ml | 1 stuk

Paddestoeltje

Beriolette

Macaron crème brûlée

Harde wener deeg tartelette gevuld Harde wener tartelette gevuld met Macaron crème brûlée met 2 kleuren
met amandel frangipane, groen
amandel frangipane, rode bessen- schelpen, de witte voor de crème en
benevelde vanille mousse, slagroom
viooltjes mousse en een strakke
de bruine voor de brûlée met een
en een paddestoel decoratie.
geleispiegel van bosvruchten gelei.
heerlijke crème brûlée ganache.
artikelnummer: 2560 2488
inhoud: 50 ml | 12 stuks

artikelnummer: 2540 2489
inhoud: 35 ml | 16 stuks

artikelnummer: 2540 2490
inhoud: 22 ml | 40 stuks

Longeur appel-kaneel

Longeur cookie dough

Rustiek opgemaakte longeur met amande-sucre biscuit, appel-kaneel
bavarois met interieur van cranberry compôte feestelijk gedecoreerd.

Stracciatella biscuit, cookie dough roomijs met heerlijke cookie dough
stukjes erdoor en voorzien van karamel-kaneel gelei.

artikelnummer: 2570 2492
inhoud: 1100 ml | 1 stuk

artikelnummer: 2570 2491
inhoud: 1360 ml | 1 stuk

Gateau la Neige

Taart hazelnoot-slof

Krokante koek van amandel, mousse van Montelimar nougat
met interieur van mandarijn compôte, strak wit gegeleerd
en winters gedecoreerd.

Hazelnoot bavarois op een bodem van harde wener deeg met
gele room, rijkelijk bestrooid met gekarmeliseerde hazelnootstukjes
en fijne chocoladegelei lijntjes.

artikelnummer: 2540 2496
inhoud: 1000 ml | 1 stuk

artikelnummer: 2580 2494
inhoud: 850 ml | 1 stuk

Taart sinaasappel-karamel

Bombe prosecco

Lange vinger biscuit, sinaasappel bavarois met interieur van
krokante karamel, sinaasappelgelei en royaal gedecoreerd.

Bombe van prosecco roomijs fluweel rood beneveld met chocolade en
gedecoreerd met chocolade marsepeinen riem en gouden gesp.

artikelnummer: 2580 2495
inhoud: 1150 ml | 1 stuk

artikelnummer: 2580 2493
inhoud: 1300 ml | 1 stuk

