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Aabybro Mejeri
Siden 1888

IslagkagerAlle vores islagkager
Alle vores islagkager er pyntet i hånden efter  
gammel håndværkstradition.
Vores konditor står hver dag og pynter islagkagerne 
med rigtig flødeskum, og pynter med Odense marcipan 
og belgisk chokolade.
 

Marcipan islagkage
Vanilje flødeis med marcipan og nødder i en lille 
isbombe, overtrukket med mørk chokolade, 
og siderne pyntet med fløde.

Indhold 1,2L + pynt til ca. 6 personer
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Lille islagkageKaramel islagkage

Nougat isbombeChoko/nødde islagkage

Jordbær islagkage

En bund af Hasselnød flødeis, og en top bestående 
af vanilje rand fyldt med pistacie is. Pyntet 
med to lag grøn marcipan, fløde, chokolade 
og tre marcipanroser og 3 blade.

Hasselnød flødeis, samt et lag af pistacie flødeis, 
pyntet med grøn marcipan, høje dekorative sider 
af fløde, dækket med lækkert chokolade og 
appelsin pynt.

Vanilje flødeis med flydende flødekaramel ribbel. 
Elegant pyntet med råhvid marcipan, en smuk  
marcipan blomst og blade på toppen, samt 
dekorativ fløde.

Flødeis med hjemmelavet nougat i gammeldags 
bombe, overtrukket med en udsøgt mørk chokolade, 
og siderne pyntet med fløde.

Vanilje flødeis med revet nødder, chokolade og mak-
roner. Pyntet med chokolade på siden og i toppen, 
en rose og tre blade i marcipan, samt smukt 
dekoreret fløde.

Jordbær flødeis, festligt pyntet med rød marcipan 
der omkranser kagen, samt lidt lækker chokolade 
og fløde. På toppen er der en marcipanrose 
og tre blade.

Indhold 3,3L + pynt til 12-15 personer

Indhold 1,5 L + pynt til ca. 8 personerIndhold 2,0L + pynt til 8-10 personer

Indhold 1,2L + pynt til ca. 6 personerIndhold 2,0L + pynt til 8-10 personer

Indhold 2,0L + pynt til 8-10 personer

Nougat islagkage
Lækker flødeis af hjemmelavet nougat, overtrukket 
med mørk chokolade og flot pyntet med fløde på si-
den og i toppen, og endeligt dekoreret med 
bær og citron pynt.

Indhold 2,0L + pynt til 8-10 personer

Hvid drøm
Vanilje flødeis med karamel ribbel i en lille isbombe, 
overtrukket med hvid chokolade, og dekoreret 
med lille marcipan blomst

Indhold 1,2L + pynt til ca. 6 personer


