Gratis ijs in Oostkamp

IJssalon Gelato Queen uit Oostkamp is één jaar. En viert dat met een
Thank You-dag op 16 juli. Eigenaars Jonathan en Jelle vullen hun toog
boordevol ijs, om hem gratis leeg te scheppen voor voorbijgangers!

IJstoog geplunderd
Gelato Queen opende in juli vorig jaar. Eigenaar Jonathan Bolle: “Dat
gebeurde met stille trom. Toch was het hier na een week al razend druk.
Tijd dus voor een bedankje. Op 16 juli proppen we onze toog vol met 18
smaken. En iedereen die wil, mag gratis een potje laten vullen. Tot alle
bakken leeg zijn.”

Verfrissing op warme Thank You-dag
Jonathan en Jelle stomen zich klaar voor de Thank You-dag. “We draaien
volop ijs. En zetten een tent waar je bijvoorbeeld cava of tequila bestelt.
Het wordt tropisch warm, dus perfect om verfrissing te zoeken! Via onze
Facebook-pagina blijf je helemaal op de hoogte.”

Geleerd van maestro’s
Alle ijs in Gelato Queen is huisgemaakt. “Mijn vriendin Jelle leerde het
ambacht aan de Carpigiani Gelato University in Bologna. Maestro’s tonen
hoe je recepten samenstelt met focus op pure smaken.”

Veel smaken in één potje
Italiaans ijs vraagt om een dito ‘scheptechniek’. “Wij gebruiken een grote
spatel om een potje – coppetta – te vullen. Waarom? Met één bol zit je
vast aan één smaak. Nu mag je voor dezelfde hoeveelheid ijs meerdere
smaken proeven. Weg keuzestress!”

Italië op je bord

Ondertussen zakken liefhebbers uit groot-Brugge naar Oostkamp af. “Ze
kiezen een plaatsje binnen óf op het terras. Ideaal om te genieten van een
espresso, die we leerden maken van barista Peter Pree. Buiten de zomer
geniet je hier ook van een ontbijt met Italiaanse specialiteiten … of wat
had je gedacht?”

Contactgegevens

Wilt u graag langskomen voor een coole reportage? U bent van harte
welkom!

Ons adres: Bruggestraat 93, 8020 Oostkamp.

Telefoon Jonathan: 0470 52 76 58
E-mail Jonathan: info@gelatoqueen.be
Website: www.gelatoqueen.be

