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ASSORTIMENT 2020

Fruitijsjes op een stokje 70 ml

puur
aardbei

appel
citroen

framboos
hibiscus

watermeloen
munt

SInaasappel
chocodip

70% aardbeien, water,
rietsuiker en citroensap

70% koud geperst appelsap,
water, rietsuiker,
6% citroensap en verse munt

63% hibiscusthee,
20% frambozen
en rietsuiker

73% watermeloen, water,
rietsuiker, vers geperst
limoensap en verse munt

67% vers geperst sinaasappelsap,
water, rietsuiker, pure chocolade,
citroensap en steranijs

Knijpijsjes 60 ml

Romige ijsjes op een stokje 70 ml

sinaasappel
framboos

puur
aardbei

peer
sinaasappel

65% vers geperst
sinaasappelsap,
18% frambozen,
agavesiroop en steranijs

66% aardbeien,
water, rietsuiker
en citroensap

34% peren, 31% perensap,
18% vers geperst
sinaasappelsap, rietsuiker
en citroensap

aardbeien met
slagroom

stracciatella
op een stokje

40% aardbeien, 24% slagroom,
water, rietsuiker en guarpitmeel

melk, slagroom, rietsuiker,
pure chocolade, citroensap, guarpitmeel
en Bourbon vanille extract

DIRECT BIJ NICE BESTELLEN
Je kunt direct bij ons bestellen of via de groothandel (zie nicefruitijsjes.nl/verkoop)

Soort

Fruitijsjes op stokje (70 ml)

Romige ijsjes op stokje (70 ml)

Knijpijsjes (60 ml)

Smaken

Puur Aardbei
Framboos Hibiscus
Appel Citroen
Watermeloen Munt
Sinaasappel Chocodip

Aardbeien met Slagroom
Stracciatella op een Stokje

Puur Aardbei
Peer Sinaasappel
Sinaasappel Framboos

24
€ 30,00
€ 1,25
€ 2,25

24
€ 31,20
€ 1,30
€ 2,50

28
€ 21,00
€ 0,75
€ 1,50

Aantal per doos
Prijs per doos
Prijs per stuk
Advies verkoopprijs

2%
korting
bij betaling
via ideal

•

Bestelwaarde minimaal € 100 (plus € 5 verzendkosten). Vanaf € 150 gratis levering in Nederland en vanaf € 200 in Vlaanderen.

•

Online bij ons te bestellen. Voor 12:00 bestellen is de volgende bezorgdag geleverd. Overige locaties of op een specifiek tijdstip geleverd krijgen? Vraag naar de mogelijkheden.
Bezorgdagen NL:
(per postcodegebied)

•
•
•

dinsdag t/m vrijdag 1000 - 1599 | 1900 - 4299 | 4800 - 5799 | 6500 - 6899
dinsdag
6900 - 7699 | 8100 - 8199
woensdag
7700 - 7999 | 9300 - 9999

•

Bezorgdagen BE:

•

Starten? Vraag via onze website nicefruitijsjes.nl een account aan.

•
(per postcodegebied) •
•

dinsdag
8200 - 8499
dinsdag & donderdag 1000 - 1299 | 1800 - 2199 | 2300 - 2399 | 2600- 2999
donderdag
3500 - 3799 | 3900 - 3999

•
•
•

donderdag 4300 - 4799 | 5800 - 6499 | 8000 - 8099 | 8200 - 9299
vrijdag
1600 - 1899
zaterdag
1000 - 1599 | 2100 - 3699
overige
locaties op
aanvraag

VERKOOPMATERIAAL
We besteden veel zorg aan ons verkoopmateriaal. De houten borden zijn bijvoorbeeld in een sociale werkplaats van
restmateriaal gezaagd en met de hand getimmerd. Net zoals wij onze ijsjes maken; met aandacht én zo duurzaam mogelijk.
We hebben vier verschillende items beschikbaar en we leveren er twee gratis. Zo kan iedereen goed zien dat je NICE fruitijsjes
in je vriezer hebt liggen. Bestel ze op onze site nicefruitijsjes.nl. Daar vind je ook informatie over ons vriezer aanbod.

BUITENBORD
(Weer- & windbestendig)

RAAMBORDEN
(twee varianten)

HOUTEN SMAKENBORD

TOPKAART
(voor op een vriezer)

70 x 50 cm

29 x 42 cm

35 x 21 cm

70 x 50 cm

Bevestig dit bord op je raam en de
ijsliefhebbers stromen binnen.

Dubbelzijdig bedrukt
op mooi dik karton.

Maak je eigen assortiment met
onze smaakkaarten set.

Makkelijk te bevestigen op een
bovenlader vriezer.

IJSPIONIERS
Wij zijn NICE, ijspioniers vanaf het
eerste uur en vastberaden het ijsjes
landschap positief te veranderen.
Omdat het beter kan. IJs van
biologische ingrediënten en zonder
kunstmatige toevoegingen. Die heb
je namelijk helemaal niet nodig om
lekker ijs te maken. Puur smaakt
van zichzelf al goed.

MADE THE NICE WAY!
Pure ingredienten
Een natuurlijke smaak vinden wij
vanzelfsprekend. Aroma’s en emulgatoren
zul je in onze ijsjes daarom niet vinden.
En is het je wel eens opgevallen dat
op een verpakking soms wel 3 soorten
suiker staan? Zo kom je in ijs vaak
glucosestroop, gluctose-fructosestroop
en invertsuikerstroop gebroederlijk naast
elkaar tegen. Vrij onduidelijk allemaal. Wij
gebruiken liever een beetje biologische
rietsuiker of agave. Weten wat je eet vinden
wij heel belangrijk. Daarom staan onze
hoogwaardige ingrediënten in grote letters
luid en duidelijk op de verpakking.

UIt de buurt
Wij halen ons kwaliteitsfruit
uit Nederland of uit de buurt
omdat we vinden dat hier
genoeg lekkere fruitsoorten
zijn. Lekker duurzaam want
in tegenstelling tot mango en
ananas hoeft lokaal fruit niet
de halve wereld over te reizen.
En wist je dat er voor een
mango uit India 200 liter water
nodig is en voor een appel uit
de Flevopolder 0,2 liter water?
We kennen veel van de bio
fruittelers persoonlijk, ook dat
maakt onze productieketen
transparant.

BIOLOGISCH
Bio is voor ons geen trend,
maar vanaf het allereerste
begin onderdeel van
onze manier van werken.
Sinds 2013 gebruiken
we uit liefde en respect
voor de natuur uitsluitend
biologische ingrediënten.
Beter voor de bodem, de
bijen en de biodiversiteit.

Have a
nicefruitijsjes.nl

day!

