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Enjoy With Us
For Every
Moment
Ice Cream Baltic adalah es
krim tempo doeloe yang
sudah ada sejak tahun
1939. Es krim yang
terbuat dari bahan alami,
lebih banyak susu (susu
murni) dan buah segar.
Sistem marketing kami
hanya menerima pesanan
melalui telepon dan
dikirim langsung ke
alamat pengiriman yang
meliputi area seluruh
Jakarta, Depok,
Tangerang, Bekasi, dan
sebagian Bogor. Dan juga
es krim Baltic tanpa
menggunakan bahan
pengawet karena kami
hanya menggunakan dry
ice (biang es) yang
digunakan untuk
pengantaran ke tempat
tujuan yang bisa
mempertahankan tingkat
kebekuan es krim.

BALTIC
ICE CREAM
Brochure
Ice Cream Tempoe Doeloe
Terima Delivery Service Wilayah Jabodetabek

Produk Es Krim Yang Kami
Sediakan
Kami menyediakan
beberapa jenis es krim
dengan berbagai macam
rasa yang menggugah
selera anda. Produk kami
adalah :
Ice Stick
Ice Cup
Tart Ice Cream
Mini Ice Tart
Ice Cream dan
Ice Puter Galon
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Sistem Pengantaran
Perusahaan kami
mempunyai cabang di
beberapa areal Jakarta
(Jabodetabek) yang juga
difungsikan untuk
pengantaran es krim. Jadi
kemanapun tujuan
pengantaran es krim
pesanan anda, dapat kami
kirimkan melalui cabang
kami yang terdekat.
Pengantaran es krim yang
dikirim oleh kurir kami
menggunakan kendaraan
roda dua.
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Kami melayani pesanan untuk
pesta, baik pesta pernikahan,
ulang tahun, syukuran dan
lainnya. kami menyediakan
Ice Cream Baltic yang
ditempatkan dengan galon
untuk keperluan gubuk pada
pesta spesial anda.
Tersedia Ice Cream Galon dan
Es Puter Galon :
Ice Cream ( isi 9 liter ) +/untuk 100 cup, Rp. 440.000
Es Puter ( isi 10 liter ) +/untuk 120 cup, Rp. 440.000
Ice Cream (isi 5 liter) NEW!!! ,
Rp. 275.000 (out of stock)
Setiap Galon berisi kombinasi
3 rasa.
* Kami menyediakan Service
Free berupa gubuk yang
ditempatkan di arena pesta
spesial anda beserta
pelayannya, hanya dengan
pembelian minimal 3 Galon.
Besar harapan kami dengan
adanya gubuk Ice Cream
Baltic di pesta spesial anda,
pesta spesial anda akan lebih
spesial dan sangat berkesan.
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MELAYANI
PESANAN
UNTUK PESTA

