
    COMBIDEAL 
 
Kies een warme drank (koffie, cappuccino, latte machiato, koffie verkeerd, thee) en laat je 
verrassen door een ijskoude verwennerij. Deze zal bestaan uit 2 bollen ijs, lekkernijen en 
slagroom. Keuze uit noten, chocolade, mokka en karamel. 
 
Noten combideal  Koffie met een noten ijsverwennerij en slagroom  €8,00 
 
Choco combideal  Koffie met een choco ijsverwennerij en slagroom  €8,00 
 
Mokka combideal  Koffie met een mokka ijsverwennerij en slagroom  €8,00 
 
Karamel combideal    Koffie met een karamel ijsverwennerij en slagroom €8,00 
 

WARME DRANKEN 
Espresso           €2,50 
Koffie            €2,50 
Cappuccino           €2,75 
Latte Macchiato          €2,75 
Caffè Latte (koffie verkeerd)         €2,75 
Thee (diverse smaken)         €2,50 
Warme Chocomel          €2,50 
 

      KOUDE DRANKEN 
 
Coca Cola, Coca Cola Zero         €2,50 
Fanta, 7-up           €2,50 
Fuze Tea, Fuze Tea Green         €2,50 
Chaudfontaine Blauw, Chaudfontaine Rood      €2,50 
Bitter Lemon           €2,50 
Fristi, Chocomel          €2,50 
Appelsap           €2,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ONZE SPECIALITEIT: IJSTAPAS 
 
Aardbeien ijstapas 5 bollen ijs naar keuze, verse aardbeien en slagroom             €12,50 
(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             €12,50 
   Luxe notenmix.  
 

18+ IJSCOUPES - ALCOHOL 
 
Coupe advocaat 3 bollen vanille ijs, advocaat en slagroom    €8,00 
 
Coupe baileys  3 bollen vanille ijs, cacao, baileysroom en    €8,00 
   een shotje baileys 
 
Coupe licor 43 3 bollen vanille ijs, sinaasappel perzik topping,   €8,00 
   witte chocolade snippers en licor 43 
 
Boerenjongens    3 bollen rum ijs, boerenjongens, rumboon, slagroom  €8,00 
 
Pornstar  3 bollen vanille ijs, passievrucht, passoa en    €8,00 
    passievrucht topping 
 
Coupe limoncello 2 bollen vanille ijs, 1 bol limoncello ijs, koekcrunch,  €8,00
   lemon curd, slagroom en een shotje limoncello  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           
 
 

 



FRUIT IJSCOUPES 
 
Coupe aardbeien 3 bollen vanille ijs, aardbeien en slagroom (seizoensgebonden) €8,00 
 
Coupe banaan 3 bollen vanille ijs, banaan, chocoladesaus en slagroom  €8,00 
    
Banaan walborgh 3 bollen bananen ijs, walnoten, banaan, warme    €8,00  
   chocolade saus en slagroom  
 
Banoffee  2 bollen bananen ijs, 1 bol karamel ijs, banaan,    €8,00 
   karamel blokjes, karamel saus en slagroom 
 
Coupe fruit  3 bollen vanille ijs, gemengd seizoensfruit en slagroom  €8,00 
 
Coupe sorbet  3 verschillende sorbetsmaken, gemengd seizoensfruit  €8,00 
   en slagroom 
 
Coupe amarena 3 bollen yoghurt amarena ijs, amarena kersen en slagroom €8,00 
 
Fruit bowl  1 bol ijs naar keuze, gemengd seizoensfruit, luxe notenmix €8,00 
 

KINDER IJSCOUPES 
 
Kindercoupe  2 bolletjes ijs naar keuze, slagroom en kies een topping:  €5,75 

- Oreo 
- Stroopwafel 
- Smarties 
- Fruit 

     
Dierenbeker  2 bollen ijs naar keuze, smarties, discodip en slagroom.  €5,75 
   Zoek in de ijssalon een leuke dierenbeker uit om mee   
   naar huis te nemen. 
 
Paw Patrol beker 2 bollen ijs naar keuze, smarties, discodip en slagroom.  €5,75 
   Beker is te krijgen in: Chase, Skye, Everest, Rocky, Zuma, Marshall 
 
 
 

 
 

 



CHOCOLADE EN NOTEN IJSCOUPES 
 
Coupe choco  3 verschillende bollen chocolade ijs, chocolade   €8,00 
   lekkernijen, chocolade saus en slagroom 
 
Dame blanche 3 bollen vanille ijs, warme chocolade saus en slagroom  €8,00 
     
Coupe cookies 2 bollen cookies ijs, 1 bol chocolade ijs, chocolade saus,  €8,00 
   cookies crunch en slagroom 
 
Coupe karamel 2 bollen vanille ijs, 1 bol karamel ijs, karamel saus ,  €8,00 
   karamel blokjes en slagroom 
 
Coupe noten  2 bollen vanille ijs, 1 bol noten ijs, luxe notenmix,   €8,00 
   gekarameliseerde nootjes en slagroom 
 
Coupe nootgeval 3 bollen notenijs, warme chocolade saus, luxe notenmix,  €8,00 
   gekarameliseerde nootjes en slagroom 
 
Coupe bueno  1 bol hazelnoot ijs, 1 bol chocolade ijs, vanille ijs,   €8,00 
   chocolade saus, gekarameliseerde nootjes, kinder bueno 
   en slagroom 
 
Mokka deluxe  1 bol hazelnoot ijs, 1 bol vanille ijs, 1 bol mokka ijs,  €8,00 
   gekarameliseerde nootjes, karamel saus, mokka schuim  
   en slagroom.  
 
Coupe stroopwafel 2 bollen vanille ijs, 1 bol karamel ijs, stroopwafel crunch,  €8,00 
   karamel saus en slagroom 
 
Coupe kokos  Halve kokosnoot gevuld met kokos ijs, passievrucht topping, €8,00 
   kokos rasp en slagroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SHAKES EN SUNDAE’S 
             
Sundae’s worden geserveerd in plastic meeneembeker.  
                     Middel/Groot 
Sundae speculoos Softijs en lotus speculoos topping    €6,00/€7,00 
   lotus speculoos koekjes 
 
Sundae karamel Softijs, karamelblokjes,      €6,00/€7,00 
   karamel saus en gekarameliseerde nootjes 
 
Sundae chocolade Softijs, chocolade topping en chocolade saus  €6,00/€7,00 
 
Sundae oreo  Softijs, oreo topping, witte chocolade   €6,00/€7,00 
   en chocolade saus 
 
Sundae advocaat Softijs, advocaat en noten     €6,00/€7,00 
 
Sundae licor 43 Softijs, sinaasappel perzik saus, witte chocolade  €7,00/€8,00 
   en licor 43  
 
Sundae m&m  Softijs, m&m’s en chocolade saus    €6,00/€7,00 
 
Sundae kers  Softijs en kersen      €6,00/€7,00 
 
Sundae aardbei Softijs met aardbeien en aardbeiensaus   €6,00/€7,00 
 
Sundae Pornstar Softijs, passievruchtsaus, passoa en een passievrucht €7,00/€8,00 

IJskoffie  Gemaakt van onder meer dubbele espresso en  €6,00 
   en mokka ijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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         €3,00 
 
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 & IJSTAART 

 
IJsvlaai Pudding Greumele         €5,00 
 
IJsvlaai Kroosjele Sjoem         €5,00 
 
IJsvlaai Abrikozen Linzen         €5,00 
 
IJstaart Tiramisu          €5,00 
 
IJstaart Tompouce          €5,00 
 


