Ons assortiment - Zuliani’s Gelato
Heeft u interesse in het afnemen van ijs voor uw salon of restaurant? Wij bieden +/- 60 smaken aan. Heeft u
bijzondere wensen qua smaken? Dan kunnen wij deze vaak voor u bereiden. Er zijn heel veel mogelijkheden.
Aardbei
Aardbei (suikervrij)
After eight
Amandel (WK Zilver)
Bailey’s
Banaan
Bastognekoek
Bitterkoekjes
Black Hawaï
Bloedsinaasappel
Boerenjongens/Malaga
Bokkenpootjes
Bosvruchten
Bounty
Calvé Pindakaas
Citroen
Cookie dough chocolate
Cookie dough original
Cookie dough peanut butter
Cookie dough salted caramel
Cookies
Crème brûlée
Framboos
Granaatappel
Hazelnoot Piemonte
Kaneel
Karamel
Kinder Bueno
Kokos
Kruidnoten
Mango

Maracuja
Mascarpone
Mascarpone karamel
Melk chocolade
Meloen
Mokka
Nutella
Oma’s cake
Opa’s appeltaart
Oreo koekjes
Panna Amarena
Panna cotta
Passievrucht
Peer
Pistache Sicilia
Pure chocolade
Pure chocolade (suikervrij)
Red Velvet
Salted caramel
Snickers
Spekkoek
Stracciatella
Strawberry cheesecake
Stroopwafel
Tiramisu
Vanille
Walnoot Piemonte
Watermeloen
Witte chocolade
Yoghurt

Om misverstanden omtrent allergieën te voorkomen staan er op de meegeleverde vitrinebordjes symbolen
waarmee wordt aangegeven welke allergenen er in het ijs zitten. Tevens wordt een allergenenkaart
meegeleverd.
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De ijsfabriek - Zuliani’s Gelato
Heeft u interesse in het afnemen van ijs voor uw salon of restaurant? Het Italiaanse ijs dat wij leveren wordt
dagelijks vers in onze eigen ijskeuken bereid, gemaakt van de puurste en meest verse ingrediënten.
Boerenmelk
Wij bereiden ons ijs met boerenmelk van Kaasboerderij Sol uit Hazerswoude. Deze keuze hebben wij bewust
gemaakt omdat de melk een hoger vetpercentage heeft dan volle melk. Dit geeft het ijs een betere structuur
en een vollere smaak. Om het ijs nog romiger te maken voegen wij er nog extra room aan toe.
Puur en vers fruit
Voor onze fruitsmaken (sorbetbasis) gebruiken wij alleen puur en vers fruit. Hierdoor blijft het ijs lekker fris en
ontstaat er geen overdreven zoete nasmaak in de mond.
Noten
De noten die wij voor ons ijs gebruiken halen wij uit diverse regio’s in Italië. Onze hazelnoten en walnoten
komen bijvoorbeeld uit Piemonte en onze Pistachenoten halen wij van Sicilië. Kwaliteit gegarandeerd.
Vanille
Het land van de vanille, Madagascar, hier halen wij onze vanille stokjes vandaan. Wij houden wel van een
goed vanille ijsje dus stoppen wij lekker veel vanille stokjes in ons ijs. Een verrijking voor uw Dame Blanche!

Waarom zou u voor Zuliani’s kiezen?
• Topkwaliteit ijs bereid met natuurlijke en pure ingrediënten
• Afspraak is afspraak
• Klantgericht en flexibel
• Deskundig advies
• Een gepassioneerd team
• Snelle levering op afspraak. Voor 17.00 uur besteld, de volgende dag vers voor u bereid.

Interesse of vragen? Bel 06-39137235 of mail naar info@zuliani-gelato.nl. Wij helpen u graag verder!
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