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SIMPLY 
EXTRAORDINARY 

ICE CREAM

CRAFTED IN SWITZERLAND ONLY 
WITH THE BEST OF NATURE



We do nothing extraordinary ; 
our success lies in the fact 

that we do simple things in  
an extraordinary way.

Ueli Prager, founder of Mövenpick
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BEST 
OF NATURE

WE SELECT
THE VERY BEST

INGREDIENTS TO REVEAL
THE BEAUTY OF NATURE

AND MAKE TRULY

EXTRAORDINARY ICE CREAM
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blueberry cheesecake NIEUW
Romig ijs met kwark, een coulis van bosbessen  

en stukjes koek. Een nieuwe interpretatie  
van het cheesecake recept.

12258731 - 2,4l

BESCHIKBAAR VANAF WEEK 3

Voor meer informatie over onze recepten, bel naar +32 (0)2 529 53 56  
of mail naar moevenpick@be.nestle.com

MÖVENPICK ROOMIJS NODIGT U UIT OP EEN HEERLIJKE REIS,  
MET ZIJN NIEUWSTE CREATIE, RECHT UIT NOORD-AMERIKA.

EEN HEERLIJK DESSERT WAAR NEW YORKERS DOL OP ZIJN.
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vanilla dream

Het allerbeste vanilleroomijs, bereid met echte vanille 
en meer bepaald het kostbaarste deel ervan:  

de zaadjes van de vanilleboon.

12004560 - 2,4l     12004591 - 5l

Voor meer informatie over onze recepten, bel naar +32 (0)2 529 53 56  
of mail naar moevenpick@be.nestle.com

EEN ECHTE KLASSIEKER, MAGISTRAAL HERUITGEVONDEN DOOR MÖVENPICK.

EEN UNIEKE SENSATIE, EEN GASTRONOMISCH PLEZIER.
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stracciatella

vanilla dream

swiss chocolate

hazelnut

maple walnut

cinnamon

strawberryespresso croquant

Het allerbeste vanilleroomijs, bereid met echte 
vanille en meer bepaald het kostbaarste deel ervan: 

de zaadjes van de vanilleboon.

12004560 - 2,4l     12004591 - 5l

Zwitserse chocoladeschilfers van de hoogste 
kwaliteit verwerkt in romig ijs. Pure verwennerij voor 

de echte chocoladefans.

12004550 - 2,4l

Heerlijk verfrissend  
en fruitig roomijs met verrukkelijke  

stukjes aardbei.

12004561 - 2,4l

Krokante, gekaramelliseerde  
stukjes hazelnoot en een aromatische koffiesaus 

verrijken dit romige espressoroomijs.

12141254 - 2,4l

Roomijs verfijnd met room en stukjes donkere 
chocolade: de klassieker onder de Italiaanse 

roomijssoorten.

12004757 - 2,4l

Al wie van noten houdt, is verzot op dit roomijs, 
waarin de allerfijnste gekaramelliseerde walnoten  

en overheerlijke esdoornsiroop zijn verwerkt.

12004515 - 2,4l

Roomijs met hazelnotensmaak overgoten met 
hazelnotencoulis en versierd met gekaramelliseerde 

hazelnootstukjes.

12210722 - 2,4l

Onvoorstelbaar smeuïg kaneelijs, bereid met 
Zwitserse melk, heerlijke Zwitserse room en ultrafijn 

kaneelpoeder. De intens smakende kaneelsaus 
zorgt voor een gemarbreerd en verbluffend 

authentiek resultaat.

12230655 - 2,4l
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vanilla brownie

caramelitawhite chocolate pistachio

rhum raisintiramisù

blueberry cheesecake

crème brulée

Het beroemde Mövenpick roomijs met vanille 
Bourbon uit Madagascar werd verrijkt met royale 

stukjes brownie en een fijne karamelcoulis.

12258784 - 2,4l

Het ultieme roomijs voor wie van zoet houdt! 
Verleidelijke stukjes karamel verwerkt in roomijs  

met een rijke, volle smaak.

12004551 - 2,4l

Ontdek opnieuw die volle smaak van onze bekende 
witte chocolade dankzij dit witte chocoladeroomijs 

met een krokant laagje witte chocolade.

12034030 - 2,4l

Een traditionele, romige, volle smaak,  
gecombineerd met heerlijk knapperige  

stukjes pistache.

12004579 - 2,4l

Romig ijs met kwark, een coulis van bosbessen  
en stukjes koek. Een nieuwe interpretatie  

van het cheesecake recept.

12258731 - 2,4l

NIEUW

Dit roomijs met verrukkelijke rozijntjes en rumsaus 
is geïnspireerd op de smaken van Jamaica. Het is 
een combinatie die heerlijk smaakt in elk klimaat.

12004562 - 2,4l

Een combinatie van luchtige mascarpone,  
biscuit en fijne koffiesaus, op smaak gebracht  

met marsala - een overheerlijk en onweerstaanbaar 
klassiek Italiaans dessert.

12141257 - 2,4l

De smaak van echte crème brûlée:  
de perfecte transformatie.

12004746 - 2,4l
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passion fruit & mango 
sorbet blackcurrant sorbet raspberry sorbet

lemon & lime sorbet banana

lemon sorbet

pear sorbet

mango sorbet

Met dit exotische duo van passievrucht en mango 
voelt u zich meteen op een eiland in de Stille 
Zuidzee en lijkt het wel een heel jaar zomer.

12004566 - 2,4l

De intense paarse kleur van onze sorbet op basis 
van zwarte bessen is uitsluitend afkomstig  

van de zongerijpte bessen die aan de sorbet  
een subtiele smaak verlenen.

12004557 - 2,4l

Een vuurwerk van sorbet en coulis, gemaakt met 
Héritage frambozen. Een authentieke en pure 

smaak met een hoog vruchtengehalte van 52,5 %.

12029183 - 2,4l

Sappige, zongerijpte stukjes mango maken  
van deze mangosorbet een tropische droom 

waarvan je ook hier volop kan genieten.

12141256 - 2,4l

OPNIEUW 
BESCHIKBAAR

Citroen en limoen zijn twee citrusvruchten  
die perfect bij elkaar passen. Fruitig en fris,  

voor elk moment van het jaar.

12004756 - 2,4l

Een heerlijke smeuïge mix van roomijs met een 
geraffineerde bananensorbet. En als fruitige 

verrassing: echte stukjes banaan.

12004548 - 2,4l

Deze zonnige en tegelijk verfrissende citroensorbet 
met echte citroenschil doet u op elk tijdstip  

van het jaar van de zomer dromen.

12004554 - 2,4l

Onze perensorbet is gemaakt van heerlijke 
Williamsperen, die bekend staan om hun sappig, 

zacht vruchtvlees. De sorbet die we ermee maken is 
smeuïg en erg verfrissend.

12004565 - 2,4l
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caramelita espresso croquant

vanilla dream swiss chocolate

maple walnut

strawberry crème brûlée

stracciatella

ASSORTIMENT 175 ML

Het allerbeste vanilleroomijs, bereid met echte 
vanille en meer bepaald het kostbaarste deel ervan: 

de zaadjes van de vanilleboon.

12012311

Zwitserse chocoladeschilfers van de hoogste 
kwaliteit verwerkt in romig ijs. Pure verwennerij  

voor de echte chocoladefans.

12012305

Het ultieme roomijs voor wie van zoet houdt! 
Verleidelijke stukjes karamel verwerkt in roomijs  

met een rijke, volle smaak.

12012304

Krokante, gekaramelliseerde  
stukjes hazelnoot en een aromatische koffiesaus 

verrijken dit romige espressoroomijs.

12139539

Al wie van noten houdt, is verzot op dit roomijs, 
waarin de allerfijnste gekaramelliseerde walnoten  

en overheerlijke esdoornsiroop zijn verwerkt.

12012308

Roomijs verfijnd met room en stukjes donkere 
chocolade: de klassieker onder de Italiaanse 

roomijssoorten.

12012309

Heerlijk verfrissend en fruitig  
roomijs met verrukkelijke stukjes aardbei.

12012310

De smaak van echte crème brûlée:  
de perfecte transformatie.

12012316
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MAAK HET VERSCHIL 
MET ONZE EXCLUSIEVE COUPES

Om onze coupes te bestellen, bel naar +32 (0)2 529 53 56  
of mail naar moevenpick@be.nestle.com
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MENUKAARTEN

SCOOPING

POS

CYLINDER-SCOOPERGOURMET SET

VERKOOPONDERSTEUNING

Voor meer informatie over de verkoopondersteuning van Mövenpick,  
bel naar +32 (0)2 529 53 56 of mail naar moevenpick@be.nestle.com

Word lid van de Mövenpick    en blijf als eerste  
op de hoogte van nieuwe smaken, recepten…

De Mövenpick  , het geheim van fijnproevers.

WWW.MOEVENPICK-ICECREAM-CLUB.BE

Schrijf u snel in!
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U ZOEKT
• een uitbreiding van uw activiteit  

in een toeristische of commerciële zone,  
op een terras of aan het water...

• een hogere omzet

• een hoogwaardig merk en kwaliteitsproducten, 
zonder additieven of kunstmatige kleurstoffen

• een gereputeerde specialist in scooping 
solutions

U DEELT
• de PASSIE voor gastronomie

• dezelfde VEELEISENDE visie op kwaliteit

• het BESTE van de natuur

• PERFECTIE en UITMUNTENDHEID

U VINDT
• professionele begeleiding voor uw project

• scooping solutions op maat

• een professionele service, ondersteund  
door opleidingen

• een optimale sales support

WIJ HEBBEN  
DE OPLOSSING 

VOOR U!

VRAAG RAAD  

AAN ONZE  

SPECIALISTEN.

MÖVENPICK BOETIEKS - CORNER - 
KIOSK - POP-UP

Voor meer informatie, bel naar +32 (0)2 529 53 56  
of mail naar moevenpick@be.nestle.com
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-18°C

-18°C
-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

Controleer het product bij levering.

Opslaan bij minimaal -18°C.

Bescherm het roomijs tegen de zon.

Verwijder dagelijks de aangevroren randjes en zorg 
ervoor dat geen harde stukjes ijs in het roomijs 
terechtkomen. 

Spoel de ijsschep na gebruik onder warm stromend 
water af. Droog de schep af met een doek zodat het 
roomijs niet in contact komt met waterdruppels, er 
geen kristallen worden gevormd en bacteriën zich 
niet kunnen verspreiden. 
Niet geschikt voor de vaatwas !

Bewaar de inhoud van een geopende doos steeds 
in dezelfde bak. Schep resterend roomijs nooit naar 
een andere bak over. 

Op het einde van de dag sluit je de bakken af met 
hun oorspronkelijke deksel (om ongewenste kleuren 
en geuren buiten te houden en kristalvorming te 
voorkomen).

Opgelet! De plastic verpakking is fragiel bij lage 
temperaturen (-20°C).Voorzichtig behandelen. 
Plaats de verpakking zorgvuldig in de vriezer. 
Een beschadigde verpakking kan leiden tot een 
stukje plastic in het ijs, een vreemd element 
dat een reëel risico op blessures vormt voor de 
consument. 

VOLG ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN OM 
KWALITEIT EN VEILIGHEID TE GARANDEREN.

PRODUCTHYGIËNE

(• Alle producten waaraan rechtstreeks allergenen worden toegevoegd.
(•) Sporen van de aanwezigheid van noten worden in deze producten aangetroffen ten gevolge van kruisbesmettingen.

*Zie producten zelf voor meest up-to-date informatie.
Voor extra informatie, contacteer ons op moevenpick@be.nestle.com 
of bel ons op +32(0)2 529 53 56 (voor België) of +31(0)611 903 938 (voor Nederland).

INFORMATIE Granen met gluten en afgeleide 
producten

Melk en zuivelproducten  
inclusief lactose 

Eieren en afgeleide producten Noten en notenproducten 

Banana • • (•)

Blackcurrant Sorbet • (•)

Blueberry Cheesecake • • • (•)

Caramelita • • (•)

Cinnamon • • (•)

Crème Brûlée • • (•)

Espresso Croquant • • •
Hazelnut • • •
Lemon Sorbet • (•)

Lemon & Lime Sorbet • (•)

Mango Sorbet • (•)

Maple Walnut • • •
Passion Fruit & Mango Sorbet • (•)

Pear Sorbet • (•)

Pistachio • • •
Raspberry Sorbet • (•)

Rum Raisin • • (•)

Stracciatella • • (•)

Strawberry • • (•)

Swiss Chocolate • • (•)

Tiramisu • • • (•)

Vanilla Dream • • (•)

Vanilla Brownie • • • (•)

White Chocolate • • • (•)
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We do not have 
the cheapest product, 
but with the first bite 
you will immediately 

realize why !
Ueli Prager, founder of Mövenpick

Uw Mövenpick Roomijsexpert staat voor u klaar!
T. +32(0)2 529 53 56
of mail naar moevenpick@be.nestle.com

Nestlé Belgilux NV
Departement Mövenpick
Birminghamstraat 221 | 1070 Brussel | T. +32(0)2 529 53 56
moevenpick@be.nestle.com | www.moevenpick-icecream-club.be

Problemen met uw Mövenpick-vriezer?
Noteer de referenties van uw vriezer en contacteer de technische dienst
(het telefoonnummer vindt u ook op de vriezer) of stuur een e-mail.
Voor België : T. +32(0)70 350 302 | Mail service@veld.be
Voor Nederland : T. +31(0)544 476 476 | Mail service@veld.nl

CONTACTEER ONS
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www.moevenpick-icecream-club.be

Nestlé Belgilux N.V. - Mövenpick
Birminghamstraat 221 - 1070 Brussel - Belgium - Tel. +32(0)2 529 53 56


