
De Koekjesfabriek 10,95 

3 soorten koekjesijs, saus 

van chocolade met koekjes, 

afgemaakt met slagroom en 

een crumble van koekjes

Yscoupeswww.puurtamminga.nl

Piet Tamminga

“Wij zijn ervan overtuigd dat je 
met eerlijke producten het langst blijft lachen.”

Het geheim achter ons ijs
Dat was ons ijs al, dat is het nu méér dan 

ooit tevoren. Dankzij de biologische A2-

melk die wij als grondstof gebruiken. 

Wij halen die bij Ecoboerderij de Haan 

in de Betuwe, waar sinds enige tijd een 

volwaardige kudde Guernseykoeien loopt. 

Dit beschermde ras produceert originele 

A2-melk die aantoonbaar gezonder is dan 

gewone A1-melk.

Om melk te produceren, hebben koeien 

een belangrijk gen nodig. Dit gen is door de 

tijd heen veranderd. De meeste rassen zijn 

daardoor gemuteerde A1-melk gaan leveren. 

Deze melk geeft bij velen allergische reacties. 

Daarom gebruiken wij vol overtuiging de 

biologische A2-melk van Boer Matthijs uit 

Ingen. Een ijsje van SVH Meesterijsbereider 

Piet Tamminga is daarom een bolletje gezond. 

Duurzaam, gezond en onweerstaanbaar lekker



In de Bongerd 10,95 

Coupe verse aardbeien, 

aardbeien- en vanille-ijs, 

aardbeiensaus, slagroom

De Zoete Inval 9,95 

Caramel-, witte chocolade- en 

pistache-ijs, pistache krokant, 

gegarneerd met slagroom en 

caramelsaus

Lampegietertje 6,95 

Kindercoupe met vanille- en 

aardbeienijs, in een beker 

die je mee mag nemen

In ’t Franse Gat 9,95 

Klassieke sorbet met vanille-, 

aardbeien- en bosbessenijs, 

bosvruchtensaus, spuitwater, 

vers fruit en slagroom

Door de wol geverfd 9,95 

Vanille-, banaan- en stracciatella-ijs, 

geserveerd met banaan, chocoladesaus 

en slagroom

Veens Verlangen 10,95 

Hazelnoot-, chocolade en 

stracciatella-ijs, chocoladesaus, 

slagroom en advocaat

Coupe Patrimonium 9,95 

Hazelnoot-, pistache- en 

vanille-ijs, een saus van 

pistache krokant, slagroom en 

gesuikerde noten

Koffie Kerkewijk 9,95 

Vanille-ijs, koffie en 

een vleugje koffie-likeur, 

geblend tot een shake, 

met slagroom 

De Ritmeester 9,95 

3 soorten yoghurt-, kwark en/of

mon-chou ijs, gedecoreerd met 

amarenen kersen, slagroom en 

gecarameliseerde hazelnoten
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