Onze specialiteit:

IJSTAPAS

De laatste jaren is onze ijstapas uitgegroeid tot een waar begrip in de regio. Van ver
komen ze naar ‘’De Laak’’ om zelf een ijstapas samen te stellen en op te smullen.
Hoe werkt het concept? U kiest allereerst uw soort ijstapas uit. Zie de volgende pagina. We
hebben de ijstapas met verse aardbeiden, de ijstapas met vers seizoensfruit, de ijstapas
met een luxe notenmix, de ijstapas met chocolade lekkernijen en de geheel veganistische
ijstapas. Bij elk* soort ijstapas , mag u zelf de smaken ijs uitzoeken die u lekker vindt.
Wanneer u bijvoorbeeld de chocolade ijstapas kiest, mag u daar 5 bollen ijs geheel naar
eigen keuze bij uitkiezen. Dat hoeven dus niet chocolade gerelateerde ijssmaken te zijn.
Dat kan dus ook citroen ijs zijn, of vanille ijs. Wanneer u de aardbeien ijstapas kiest, kunt u
dus ook voorchocolade ijs kiezen. Het soort ijstapas staat dus los van de bollen ijs
die u kiest. Het soort ijstapas kunt u vanuit de menukaart kiezen, voor de ijssmaken te
kiezen raden we u aan om naar de vitrines toe te gaan.
Succes met kiezen en laat het u smaken.
*Wanneer u de vegan ijstapas kiest, kunnen alleen vegan ijssmaken
gekozen worden. Vraag aan een van onze medewerkers naar de
mogelijkheden.

IJSTAPAS
Aardbeien ijstapas 5 bollen ijs naar keuze, verse aardbeien en slagroom
(seizoensgebonden)
Fruit ijstapas
5 bollen ijs naar keuze, vers seizoensfruit en slagroom

€12,50

Noten ijstapas

5 bollen ijs naar keuze, luxe notenmix en slagroom

€12,50

Choco ijstapas

5 bollen ijs naar keuze, choco lekkernijen en slagroom

€12,50

Vegan ijstapas

4 bollen vegan ijs naar keuze, vers seizoensfruit en
Luxe notenmix.

€12,50

€12,50

IJSTOREN
Een ijskoud verwenmoment met de lekkerste (ijs)producten uit ons assortiment, alleen
dan in het klein. Mini ijshoorntjes, gebak met ijs/slagroom, ijstaartjes, ijslollies, slagroom,
fruit, chocolade, macarons en een drankje naar keuze.
Gelieve graag een dag van te voren te reserveren.
De ijstoren is mogelijk vanaf 2 personen.

€15,00 pp

FRUIT IJSCOUPES
Aardbeien, bananen, gemengd seizoensfruit, noten, allemaal zo lekker en gezond. Kies een
lekkere ijscoupe uit en doe even alsof je zo gezond en verantwoord bezig bent. Geniet van
het moment! Het is maar één keer zomer in een jaar.
Coupe aardbeien
3 bollen vanille roomijs, aardbeien en slagroom
(seizoensgebonden)

€7,75

Coupe banaan

3 bollen vanille roomijs, banaan, slagroom
en chocoladesaus

€7,75

Banaan walborgh

3 bollen bananen ijs, walnoten, banaan, slagroom en
warme chocolade saus

€7,75

Coupe fruit

3 bollen vanille roomijs, gemengd seizoensfruit
en slagroom

€7,75

Coupe sorbet

3 verschillende sorbetsmaken, gemengd seizoensfruit
en slagroom

€7,75

Coupe amarena

3 bollen yoghurt amarena, amarena kersen en slagroom €7,75

Fruit bowl

1 bol ijs naar keuze, gemengd seizoensfruit, luxe
notenix

€7,75

CHOCOLADE EN NOTEN IJSCOUPES
Hou je van chocolade in welke vorm dan ook? Of liever toch karamel? Toch noten?
Moeilijk he! Succes met kiezen…
Coupe choco

3 verschillende bollen chocolade ijs, chocolade
lekkernijen, chocolade saus en slagroom

€7,75

Dame blanche

3 bollen vanille roomijs, warme chocolade saus,
slagroom

€7,75

Dame noir

3 bollen melkchocolade ijs, witte chocolade saus en
slagroom

€7,75

Coupe karamel

2 bollen vanille roomijs, 1 bol karamel ijs, karamel saus €7,75
karamel blokjes en slagroom

Coupe noten

2 bollen vanille roomijs, 1 bol noten ijs, luxe notenmix
slagroom en gekarameliseerde nootjes

Coupe nootgeval

3 bollen notenijs, warme chocolade saus, luxe notenmix €7,75
gekarameliseerde nootjes en slagroom

Coupe bueno

1 bol hazelnoot ijs, 1 bol chocolade ijs, vanille roomijs, €7,75
chocolade saus, gekarameliseerde nootjes en kinder bueno

Mokka deluxe

1 bol hazelnoot ijs, 1 bol vanille ijs, 1 bol mokka ijs,
€7,75
gekarameliseerde nootjes, karamel saus, mokka schuim
en slagroom.

€7,75

18+ IJSCOUPES - ALCOHOL
Ben je te voet, met de fiets of heb je een BOB meegenomen? Dan is een van deze
likeurcoupes vast iets voor je!
Coupe advocaat

3 bollen vanille roomijs, advocaat en slagroom

€7,75

Coupe baileys

3 bollen vanille roomijs, cacao, baileysroom en
een shotje baileys

€7,75

Coupe amarula

1 bol vanille roomijs, 1 bol chocolade ijs en
€7,75
1 bol pure chocolade ijs, amarularoom en een shotje amarula

Coupe licor 43

3 bollen vanille roomijs, sinaasappel perzik topping,
witte chocolade snippers en licor 43

Coupe sheridan’s

1 bol vanille roomijs, 1 bol chocolade ijs en 1 bol mokka €7,75
ijs, sheridan’s room en een shotje sheridan’s

Laaker Boere jongens 3 bollen rum ijs, boerenjonges, rumboon, slagroom

€7,75

€7,75

OVERIGE IJSCOUPES
Coupe macaron

3 bollen vanille roomijs, macaron topping, slagroom
macaron naar keuze

€7,75

Coupe spaghetti

vanille roomijs met aardbeiensaus, witte chocolade
snippers en slagroom

€7,75

SHAKES EN SUNDAE’S
Ga je voor een sundae, een coole ijskoffie of toch voor een milkshake waarin de keuze
reuze is? Sundae’s worden geserveerd in plastic beker.
Slagroom op je sundae, ijskoffie of milkshake? Geef het even aan.

+€0,60
Middel/Groot
€5,50/€6,50

Sundae speculoos

Softijs en lotus speculoos topping
lotus speculoos koekjes

Sundae karamel

Softijs, karamelblokjes,
karamel saus en gekarameliseerde nootjes

€5,50/€6,50

Sundae chocolade

Softijs, chocolade topping en chocolade saus

€5,50/€6,50

Sundae oreo

Softijs, oreo topping, witte chocolade
en chocolade saus

€5,50/€6,50

Sundae advocaat

Softijs, advocaat en noten

€5,50/€6,50

Sundae licor 43

Softijs, sinaasappel perzik saus, witte chocolade
en licor 43

€6,50/€7,50

Sundae m&m

Softijs, m&m’s en chocolade saus

€5,50/€6,50

Sundae kers

Softijs en kersen

€5,50/€6,50

Sundae aardbei

Softijs met aardbeien en aardbeiensaus

€5,50/€6,50

IJskoffie

gemaakt met onder meer dubbelse espresso en
en mokka ijs

€5,50

Milkshake

Met alle smaken mogelijk die in de vitrine liggen

€4,50/5,50

GEEN BOSSCHE MAAR BOERE BOLLEN
In samenwerking met Bakkerij Puts (500 mtr) verderop maken wij een verrassend gebakje
voor je klaar. Bakkerij Puts maakt de bollen, en wij doen de rest. We vullen ze namelijk ter
plekke. Wil je de bol gevuld hebben met:
Boere bol met slagroom

€2,75

Boere bol met advocaat room

€4,00

Boere bol met baileys room

€4,00

Boere bol met schepijs

€4,00

Boere bol met softijs

€4,00

IJSVLAAI
De bakker maakt ons de vlaaienbodem, en wij doen de rest. Wij doen op de vlaaienbodem
het bekende vlaaienijs en werken dit af met slagroom. Zo heeft u dus ijsvlaai. Het
assortiment bestaat uit:
IJsvlaai Pudding Greumele

€4,00

IJsvlaai Kroosjele Sjoem

€4,00

IJsvlaai Abrikozen Linzen

€4,00

WARME DRANKEN
Espresso
Koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffè Latte (koffie verkeerd)
Thee (diverse smaken)
Warme Chocomel

€2,50
€2,50
€2,75
€2,75
€2,75
€2,50
€2,50

KOUDE DRANKEN
Coca Cola, Coca Cola Light
Fanta, 7-up
Fuze Tea, Fuze Tea Green
Chaudfontaine Blauw, Chaudfontaine Rood
Bitter Lemon
Fristi, Chocomel
Appelsap

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50

