
Een heerlijke ijsbuche met ambachtelijke TALAMINI 
Bourbon vanille en chocolade gelato,

afgewerkt met ganache van Belgische chocolade. 
Deze buche is perfect voor chocolade lovers!

Deze ijsbuche is verkrijgbaar voor 1, 4 of 8 personen.

Chocobom ijsbuche met vanille
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Ontdek onze delizioso buche met traditionele Talamini gelato,
afgewerkt met een luchtige Italiaanse meringue. 

Deze buche bestaat uit het Bourbon vanille melkijs & 
de fruitige frambozen sorbet.

Deze ijsbuche is verkrijgbaar voor 1, 4 of 8 personen.

Ijsbuche Italiano 
met vanille en framboos
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Deze exotische ijsbuche bestaat uit 2 ambachtelijke 
TALAMINI-sorbets. Passievrucht & frambozen sorbet

afgewerkte met een rode coulis.

Deze ijsbuche is verkrijgbaar voor 1, 4 of 8 personen.

Ijsbuche 
made with passion
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Een heerlijke ijsbuche met ambachtelijke TALAMINI 
sabayon & stracciatella gelato afgewerkt 

met ganache van witte chocolade. 
Een sublieme smaakcombinatie waar iedereen van houdt!

Deze ijsbuche is verkrijgbaar voor 1, 4 of 8 personen.

Ijsbuche 
met sabayon & stracciatella
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Maak kennis met ons exclusief en ambachtelijk babelutten-ijs, 
in combinatie met de TALAMINI Bourbon vanille-gelato.

Ontdek de traditionele Talamini gelato gemaakt van de echte
babelutten, enkel te verkrijgen bij Larmuseau. 
Grijp je kans en geniet van deze unieke buche.

Deze ijsbuche is verkrijgbaar voor 1, 4 of 8 personen.

EXLUSIEVE 
babelutten-ijsbuche
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Lekker Gents & ambachtelijk, om je vingers van af te likken! 
Kies jij voor de originele vanille sneeuwballen of voor de

sneeuwbal met gezouten caramel, baileys, cuberdon, mokka of
kokos? Kan ook jij je keuze niet maken tussen deze overheerlijke

smaken? Ga dan voor het feestassortiment!

>>> Verkrijgbaar in doosje per 18 sneeuwballen <<<

De enige echte Gentse
Larmuseau Sneeuwballen
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Larmuseau heeft een "neus" voor traditioneel, ambachtelijk &
authentiek zoet! Het Gentse neusje is daar het ultieme voorbeeld

van! Proef ze zeker want... 'T zijn de beste!

>>> Verkrijgbaar per 5, 12, 24, 50 stuks of per 2kg <<<

Traditionele Gentse Cuberdons
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Larmuseau maakt sinds begin 2020 een snoepje dat ook zijn
geschiedenis kent. De harde babelutten worden nog steeds met

ambacht gemaakt zoals wij het aangeleerd kregen van een
charmante vakman die al meer dan 43 jaar dit snoepje met

liefde maakt! 

>>> Verkrijgbaar in zakjes per 250g <<<

Ambachtelijke Babelutten
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1-persoon: €6,- 
4-personen: €19,90
8-personen: €37,50

   >>> Algemene info <<<

Alle ijsbuches zijn verkrijgbaar in 
volgend aantal personen:
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ALLE ijsbuches zijn standaard
voorzien van een feuilletine bodem

(krokante bodem op basis van
Belgische fondant chocolade &

hazelnoot).

Liever zonder ZONDER BODEM?
Gelieve dit bij uw bestelling duidelijk

te vermelden aub!

Vragen? Speciale wensen?
info@confiserielarmuseau .com

of 09 253 90 67



Larmuseau & Talamini atelier                      
 Eeklostraat 114B - 9030 Mariakerke
Larmuseau winkel Lochristi                                   
 Dorp-Oost 9 - 9080 Lochristi

info@confiserielarmuseau.com
info@talamini.be

       Hoe kan je bestellen?

- ONLINE: www.confiserielarmuseau.com
- TELEFONISCH: 09 253 90 67
- KOM LANGS: (check onze openingsuren!)

- MAIL:

   GELIEVE 5 WERKDAGEN VOORDIEN 
                       TE BESTELLEN!
Bestellingen voor afhaling 24/12 ten laatste 21/12.
Bestellingen voor afhaling 31/12 ten laatste 28/12.
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    Waar & wanneer leveren wij?
in Oost-Vlaanderen kan jij vanaf 

25 euro genieten van gratis levering.
Op 24 & 31 december en in

het weekend leveren wij NIET!

Waar & wanneer kan je afhalen?
Bij het doorgeven van uw bestelling

zullen wij de datum alsook het uur
bevestigen voor afhaling

van uw aankopen!
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OPENINGSUREN 
& afhaalmomenten

bekijk deze op site via 'contact'.

Wij wensen 
jullie alvast 

zoete & warme
feestdagen toe!

Blijf ons volgen via 
facebook & Instagram!


