Speciaal tintje

Bij alle coupes van SPECIAAL-TINTJE zit een
verrassingsdessert zoals mousse-bavarois-mascarponecheesecake-brownie of andere crea(es van het huis.
Hierin kunt u geen keuze maken,
maar laat u verrassen door onze crea(viteit!!!

BOGGERD'S TROTS

Appel ijs, peren ijs, karamel ijs, ﬂinke toef soijs,
stukjes appel en peer, karamelsaus, slagroom en
verrassingsdessert!!!

ZONNETJE IN HUIS*

Vanille roomijs, aardbei roomijs, bessen ijs,
ﬂinke toef soijs, verse aardbeien en bessen,
bessensaus, slagroom en verrassingsdessert!!!

BIJ DE HANDJE

2 x Druiven ijs, nougat ijs, ﬂinke toef soijs,
verse druies, met honing, slagroom en
verrassingsdessert!!!

TROPENTUIN

Ananas ijs, mango ijs, maracuja ijs, ﬂinke toef
soijs, verse ananas, mango en stukjes mandarijn,
mangosaus, slagroom en verrassingsdessert!!!

BOURGONDIER

Stracciatella ijs, chocolade ijs, nougat ijs, ﬂinke
toef soijs, chocolade- vanillesaus, chocolade
koﬃeboontjes, slagroom en verrassingsdessert!!!

DE PASSIE

Karamel ijs, mokka ijs, chocolade ijs, ﬂinke toef
soijs, chocolade koﬃeboontjes, chocoladesaus,
slagroom en verrassingsdessert!!!

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,70

€ 8,70

€ 8,70

18+

(met alcohol)

IJs en Koﬃe Hof

OMA'S LIEVELING

€ 6,70

GRASGROEN

€ 9,00

HEMELS

€ 7,50

2x Vanille roomijs, malaga ijs
Advocaat chocoladesaus en slagroom
2x Banaan-kiwi ijs en een ﬂinke toef soijs,
stukjes kiwi en banaan, Pisang Ambon, jus d'orange
en slagroom

Vanille roomijs, chocolade ijs, hazelnoot praline ijs,
Disaronno Amare)o, bi)erkoekjes, hazelnootsaus en
slagroom

AVONDSTER

Vanille roomijs, maracuja ijs, ﬂinke toef soijs,
stukjes sinaasappel en mandarijn, sinaasappelsaus,
Likeur 43 en slagroom

€ 8,20

Kampweg 1a, 5854 RD Aijen (Lb.) - tel. 0485-325104

ijskaart

• Onze ijscrea(es worden met veel zorg en vers fruit bereid.
Dit kost even (jd, wij vragen dan ook begrip hiervoor.

• In principe is het niet mogelijk om veranderingen of zelf een coupe
samen te stellen, dit omdat we de kwaliteit willen behouden van onze
ijscrea(es.

• Wilt u toch een bolletje ijs meer of minder geef dit dan even extra aan.

• Hee u een allergie of wilt u lactosevrij ijs vraag naar de
mogelijkheden.
• De coupes met het teken * zijn seizoensgebonden.

KOFFIEKAATJE

€ 7,00
Chocolade ijs, stracciatella ijs, mokka ijs,
chocoladesaus, Baileys Irish Cream
en slagroom

Kinder ijs

FRIS EN FRUITIG

€ 9,30
Citroen-limoen ijs, aardbei ijs,
appel ijs, verschillende soorten vers
fruit, een scheutje 7-up, Pasoa en
slagroom

VLINDER

Alle kinderijsjes zijn met een verrassing!!!

Banaan + aardbei roomijs, aardbeisaus en slagroom

€ 3,80

Chocolade + vanille roomijs, chocoladesaus en slagroom

€ 3,80

Smurfen + vanille roomijs, met mini smar(es en slagroom

€ 3,80

Soijs met chocolademelk, en slagroom

€ 3,70

Soijs met fris(, en slagroom

€ 3,70

MUISJE

Creaties zonder ijs

Verse aardbeien met slagroom*

€ 4,60

Vers gemengd fruit met slagroom

€ 4,60

Boerenyoghurt met verse aardbeien en slagroom*

€ 5,60

Boerenyoghurt met vers gemengd fruit en slagroom € 5,60
Chocolade mousse (huisgemaakt) met slagroom

€ 6,60

Aardbeien mousse (huisgemaakt) met slagroom

€ 6,60

SMURFIE

CHOCO-SOFT
FRISTI-SOFT

KINDERBEKER
(A) Gevuld met soijs,

discodip en slagroom
(B) 1 Bol ijs naar keuze,
discodip en slagroom
(C) 2 Bollen ijs naar keuze,
discodip en slagroom

€

4,50

€

4,50

€

5,60

“Beker mag je mee naar huis nemen”

Fris & Fruitig

ZONNESTRAALTJE*

€ 6,40

FRUITPLUK

€ 6,90

Vanille roomijs, aardbei roomijs en een ﬂinke toef
soijs met verse aardbeien, aardbeien-vanillesaus
en slagroom

Banaan ijs, citroen-limoen ijs, aardbei roomijs,
verschillende soorten vers fruit, bessen-aardbeiensaus
en slagroom

KERSENBOOM

€ 6,40

Kersen roomijs, yoghurt kersen ijs en een ﬂinke toef
soijs, verse kersen, vanillesaus en slagroom
Kan ook met warme kersen
€ 6,80

APPELBOOM

Appel ijs, karamel ijs, vanille roomijs,
verse stukjes appel, karamel-appelsaus en slagroom

€ 6,70

PERENBOOM

€ 6,70

BESSENSTRUIK*

€ 6,60

Peren ijs, vanille roomijs, karamel ijs, verse stukjes
peer, peren-karamelsaus en slagroom
Bessen ijs, vanille roomijs en een ﬂinke toef soijs,
verse bessen, bessensaus en slagroom

ZUIDFRUIT

Ananas ijs, citroen-limoen ijs, vanille roomijs,
verse ananas stukjes, ananassaus en slagroom

BLOESEM

2x Kiwi-banaan ijs, vanille roomijs,
verse kiwi en banaan, banaan-kiwisaus en slagroom

€ 6,90

€ 6,90

Yoghurt en Sorbet ijs

Choco noot karamel

WARME DEKEN

€ 5,60

ZAAIVELD

€ 5,40

2x Vanille roomijs en een ﬂinke toef soijs,
vanillesaus en warme chocoladesaus met slagroom
2 x Stracciatella ijs, vanille roomijs, chocostukjes,
chocoladesaus en slagroom

AVONDROOD*

Chocolade ijs, kersen roomijs, aardbeien roomijs,
verse kersen en aardbeien, chocolade-kersensaus en
slagroom

TOFFE PEER

Chocolade ijs, peren ijs, karamel ijs,
stukjes peer, karamel-perensaus en slagroom

€ 6,90

€ 6,70

ZOMERZON

€ 6,90
Chocolade ijs, maracuja ijs, banaan ijs, partjes mandarijn,
sinaasappel en banaan, chocolade-sinaasappelsaus en
slagroom

ZOETHOUDERTJE

€ 5,40

NOSTALGIE

€ 5,60

Karamel ijs, nougat ijs, mokka ijs,
karamel-chocoladesaus met slagroom

Malaga ijs, nougat ijs, en een ﬂinke toef soijs,
boerenjongens (rumrozijnen) met slagroom

VROLIJKE NOOT

Chocolade ijs, stracciatella ijs, hazelnoot praline ijs,
met nootjes, hazelnoot-chocoladesaus en slagroom

€ 5,70

KROMME NOOT

€ 6,10
Hazelnoot praline ijs, banaan ijs en een ﬂinke toef soijs,
stukjes banaan en nootjes, banaan-hazelnootsaus en
slagroom

NOTENBOOM

Pistache ijs, hazelnoot praline ijs, nougat ijs,
mix van nootjes, hazelnootsaus en slagroom

€ 5,90

OCHTENDGLOREN

€ 7,70

GROENE PLUK

€ 7,70

KRIEKEN V.D. DAG*

€ 7,70

ZUIDENWIND

€ 7,70

2x Maracuja ijs, yoghurt ijs, partjes mandarijn en
sinaasappel, boerenyoghurt, sinaasappelsaus
en slagroom
Appel ijs, druiven ijs, yoghurt ijs, verse druies en
appelstukjes, boerenyoghurt, appelsaus en slagroom
Aardbei ijs, bessen ijs, yoghurt-kersen ijs,
verse aardbeien, kersen en bessen, boerenyoghurt,
bessensaus en slagroom
Ananas ijs, kiwi-banaan ijs, yoghurt ijs, verse
stukjes kiwi en banaan, boerenyoghurt, kiwisaus
en slagroom

FRISSE BRIES

€ 7,70
Mango ijs, yoghurt ijs, citroen-limoen ijs, stukjes mango en
perzik, boerenyoghurt, mangosaus en slagroom

Soft ijs creaties

Soijs met warme chocoladesaus en slagroom
Soijs met Advokaat en slagroom

Soijs met verse aardbeien en slagroom*

Soijs met vers gemengd fruit en slagroom

€ 3,70

€ 4,30

€ 5,70

€ 5,70

