
 

 

     

Omelet Sibérienne ijstaart € 15,95 
Deze taart is geschikt voor 4/6 personen 

De taart bevroren serveren. De taart is direct vanuit de vriezer klaar voor gebruik. 

 
 

Bramen Mascarpone ijstaart € 19,95 
Deze taart is geschikt voor 8/10 personen 

De taart bevroren serveren. De taart is direct vanuit de vriezer klaar voor gebruik. 



 

 

 
 
 

 

Cheesecake Lemon ijstaart € 19,95 
Deze taart is geschikt voor 8/10 personen 

De taart bevroren serveren. De taart is direct vanuit de vriezer klaar voor gebruik. 

 

 

Brownie ijstaart € 19,95 
Deze taart is geschikt voor 8/10 personen 

De taart bevroren serveren. De taart is direct vanuit de vriezer klaar voor gebruik. 



 

 

 

 

 

Yoghurt Bosvruchten ijstaart € 19,95 
Deze taart is geschikt voor 8/10 personen 

De taart bevroren serveren. De taart is direct vanuit de vriezer klaar voor gebruik. 

 

 

Dessert taarten (geen ijs) 

 

 

Witte chocolade/ framboos/ limoen desserttaart € 29,95 
De taart ontdooien (3/4 uur) voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar 



 

 

 

Chocolade/ Amandel/ Karamel desserttaart € 29,95 
De taart ontdooien (3/4 uur) voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar 
 

 

  

Dulce de Leche/ Sinaasappel/ Hazelnoot desserttaart € 29,95 
De taart ontdooien (3/4 uur) voor gebruik, en hierna gekoeld bewaren. 

Na ontdooiing 3 dagen houdbaar 



 

 

 

Vul uw bestelling in op ons formulier en geef deze af in onze winkel. Na ontvangst 

van uw betaling zullen wij uw bestelling reserveren. U kunt deze op een later 

gewenste datum ophalen. 

 

Bestellijst 
 

IJstaarten      Prijs p. st. Aantal  totaalprijs 

 

Omelet Sibérienne  4/6 personen  € 15,95 ……..  € ……… 

Bramen Mascarpone 6/8 personen  € 19,95 ……..  € ……… 

Cheesecake Lemon 6/8 personen  € 19,95 ……..  € ……… 

Brownie   6/8 personen  € 19,95 ……..  € ……… 

Yoghurt Bosvruchten 6/8 personen  € 19,95 ……..  € ……… 

 

Desserttaart (geen ijs)    Prijs p. st. Aantal  totaalprijs 

 

Witte chocolade/ framboos/ Limoen  

8/10 personen     € 29,95 ……..  € ……… 

 

Chocolade exclusief  

8/10 personen     € 29,95 ……..  € ……… 

 

Dulce de Leche   

8/10 personen     € 29,95 ……..  € ……… 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

  Naam:  ………………………… Datum afhalen……………………… 

 

 

  Telefoonnummer: …………………………  

 



 

 

 

Vul uw bestelling in op ons formulier en geef 

deze af in onze winkel. Na ontvangst van uw 

betaling zullen wij uw bestelling reserveren. U 

kunt deze op een later gewenste datum 

ophalen. 

Let op!! Wij sluiten Maandag 24 december om 

16:00 uur!!! 

U dient voor die tijd uw bestelling op te halen. 

Telefonische bestellingen worden niet 

aangenomen!! 

Bestellingen voor 15 december kunnen wij 

garanderen. Mocht u na deze datum bestellen 

dan kunnen wij niet garanderen uw bestelling 

op tijd klaar te hebben. 

 

 

 

 

Het hele team van Crostino wenst u prettige 

feestdagen en een goed begin van 2019 


