
DE GEBROEDERS

Welkom beste gast,
Wij zijn Koen en Leon Bouwmans. In januari 2019 zijn wij onze pas-
sie achterna gegaan en hebben wij onze eigen onderneming opge-
richt: De Gebroeders.
 
In het centrum van Bakel specialiseren wij ons in de  
productie en verkoop van ambachtelijk schepijs gemaakt  
van verse koeienmelk, de verkoop van verschillende  
koffiespecialiteiten en losse thee. Hiernaast scheppen wij bij  
feestjes, partijen, evenementen en andere gelegenheden ook ijs op 
locatie.

Naast ons ambachtelijk schepijs bieden wij ook ijstaarten,  
bonbons, chocoladewerken en luxe gebak op bestelling aan.
Onze toekomstplannen zijn om de hiervoor benoemde product- 
categorieën vast in het assortiment op te nemen.

Wij willen u vragen uw bestelling binnen bij ons door te geven, 
waarna wij deze voor u klaarmaken en naar u toe brengen.

Neem rustig plaats en geniet van onze producten.

   De Gebroeders 
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Koffie specialiteiten
Wij hebben een eigen koffiemelange ontwikkeld en laten deze 
koffiebonen speciaal voor ons branden. Deze houseblend  
hebben we standaard in een van onze bonenmalers zitten. 
Daarnaast hebben we een wisselende boon. Dit is vaak een 
single orgin boon. Vraag gerust welke boon op dit moment in de 
wisselmaler zit. En laat ons vooral uw voorkeur weten!

Warme dranken
Verse thee
Koffie crème
Cappuccino
Latte macchiato
Dubbele macchiato 
Espresso
Dubbele Espresso
Americano
Cafe latte
Chocolademelk

€  2,20
€ 2,20
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,80
€ 2,20
€ 3,50
€ 2,20
€ 2,50
€ 3,00

Koffiesiroop
Caramel
Witte chocolade
Vanille
Hazelnoot
Irish Coffee
Amaretto

€  0,35
€  0,35
€  0,35
€  0,35
€  0,35
€  0,35
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Koude dranken
Verse jus d’orange glas
Verse jus d’orange kan ± 3 glazen
Appelsap
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Coca cola
Coca cola zero
Fanta
Chaudfontaine plat
Chaudfontaine bruisend
Bitter lemon
Cassis
Chocomel
Fristi
Ranja

€ 3,00
€ 7,00
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 1,00

Gevulde wafel
Slagroomwafel
IJswafel

€ 2,50
€ 4,00

Specials
Milkshake
IJskoffie
Koffie of thee compleet 
Gebak van de dag

€ 3,75
€ 4,50
€ 5,00
€ 

Onze wafels serveren wij met een saus naar keuze

Voor bij het ijs
Slagroom
Dip
Saus

€ 0,50
€ 0,35
€ 0,35



DE GEBROEDERS

IJscoupes Kindercoupe
Een bol vanille ijs, een bol vruchtenijs, 
een klein toefje slagroom en discodip 
op een mooi kinderbord en een lollie na. 

€        3,70

Dame Blanche
Twee bollen vanille ijs, slagroom en 
warme chocoladesaus.

€        4,20

Sunshine
Twee bollen yoghurtijs overgoten met 
verse jus d’orange.

€        5,00

Coupe Choco
Twee bollen chocolade-achtig ijs, een 
bol vanille ijs, slagroom en chocola-
desaus.

€        5,10

Nuts
Drie bollen nootachtig ijs met slagroom, 
versiert met verse noten en caramel-
saus.

€        6,50
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IJscoupes

Vruchten Coupe
Drie bollen vruchtenijs met verse vruch-
ten en slagroom.

€        6,50

Gebroederlijke Coupe
Grote coupe met 2  bollen koekachtig ijs, 
2 bollen nootachtig ijs, een bol roomijs,  
slagroom en decoratie. Leuk om te de-
len, maar ook erg lekker alleen!

€        7,95

Coupe Royal
Keuze uit chocolade met noten of vruch-
ten. Maar liefst zeven bollen ijs met 
slagroom, passende saus en decoratie 
geserveerd op een bord.

€      11,30

Aardbeien Coupe
Twee bollen aardbeienijs met een bol 
vanille ijs, verse aardbeien en slagroom 
(alleen in het seizoen).

€        6,50

Cara Coupe
Twee bollen caramel ijs, een bol vanil-
le ijs en een bol crocangelo ijs, versierd 
met slagroom, nogatine en caramel 
saus.

 €        6,90
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Lekker voor T huis
Koffiebonen 
Zak van 250 gr voor ongeveer 31 koppen

Huismelange
Wisselboon

Losse thee kruiden
Zak van 100 gr voor ongeveer 50 koppen

In de smaken:
Rooibos Naturel
Rooibos Zoete Zonde
Aardbeien
Green Gunpowder
Early Grey Superior
Sweet Maté
Keizers 7 Kostbaarheden
Ceylon op

€ 7,00
€ 8,00
 
€ 5,50

Verpakt ijs
Liter ijs
Halve liter ijs

€ 12,50
€ 6,50

Cadeau Artikelen
Cadeaubon, vanaf
Munten per 10

€ 5,00
€ 12,50

Verpakt in een isolatieverpakking
Zodat het ijs langer koud blijft en u niet naar huis hoeft te haasten. 
Ook kunt u ons ijs met deze verpakking gemakkelijk thuis in de diepvries zetten!
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Op bestelling
Op bestelling maken wij voor u: 
ijstaarten, bonbons, chocolade werken, luxe gebak en overige
desserts en lekkernijen.

Hebt u ook zo’n zin in een heerlijke lekkernij?

Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden!
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Bedankt 
voor uw bezoek!

 
Wij hopen dat u heeft genoten van uw bezoek. 
Heeft u tips, op- of aanmerkingen, 
laat het ons gerust weten! 

Dit kan aan de balie of via: 
Info@de-geboeders.com

Wij verwelkomen u graag de volgende keer weer.

 

De Gebroeders


