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Donal Duck                                  
vanille en bananenijs, 
slagroom  

Pinocchio
Coupe

vanille en aardbeienijs, 
slagroom  

Bine Maya
Coupe

vanille en chocolade-ijs,
slagroom en chocoladesaus

 

Ijssoorten
Vruchtenijs:
Citroen,
Banaan
Aardbei
Framboos
Kiwi
Ananas
Bosbessen
Sinas
Meloen

Melkijs:
Vanille
Chocolade
Noot
Walnoot
Mokka
Malaga
Stracciatella
Nutella 
Amaretto
Cookies
Raffi
Kokos
Joghurt
Mint
Amarena
Pistache

Ijsporties
  Zonder Met
  slagroom slagroom
Kleine Portie     3 bollen     

 
 

Gewone portie  5 bollen  
Grote portie 7 bollen 
Extra portie 10 bollen  

Extra’s
Extra portie slagroom  
Extra portie saus 
Extra portie likeur 

Mobile
Highlight



Voor de 
Warme

Coupe Alaska                                  
citroen-ijs, lemon wodka,               
bitterlemon, curacao, blue en slagroom               
              

Zomer Beker
vanille-ijs, sprite, fruit, aardbeiensaus en 
slagroom 

Ijs Koffie
vanille en mokka-ijs, koude koffe en slagroom
klein  of groot  

Ijs Chocolade
vanille en chocolade-ijs,
koude chocolademelk en slagroom

 sinaasappel of vanille-ijs,
sinaasappelsap, 

 curacaolikeur en slagroom
 

klein  toorg fo

Florida

Melk Schake
aardbei, banaan, ananas, 
citroen, etc.
klein  of groot 

Melk Schake
met slagroom
klein  groot en

  Sekt Sorbet Aardbeien
Sekt Sorbet Aardbeien, citroen, aardbeien-ijs, sekt en 
aardbeiensiroop 

 

Sekt Sorbet
citroen-ijs en sekt
 

Dagen



Joghurt
Joghurt 

Coupe
met joghurt en ijs, fruit 
en slagroom

klein  g of root

 
 
met ananas of 
kiwi   of
aardbeien of 

 banaan of
bosbessen of 
gemengd fruit

Fruit
Joghurt
joghurt met fruit 

 

Fruit

 
salade

klein
 

 groot of
met

      
   zonder of 

slagroom 

Bananen
Split
gesneden banaan, vanille,
bananen en aardbeien-ijs,
slagroom, chocoladesaus,
met fruit gegarneerd
 

Noot Coupe
noot en vanille-ijs, noten,
nootsaus, en slagroom
klein   of groot
 

walnoot en vanille-ijs,
walnoten, walnootsaus
en slagroom

klein  groot  of

 

  

WalnootCoupe



Croquant Coupe
gemend melk-ijs, croquant, caramelsaus en 
slagroom

klein  of groot 

corrhres coupe 
 

Dame Noir
chocolade-ijs, 
chocoladesaus en slagroom

klein  of groot 

Dame Blanche
vanille-ijs, chocoladesaus en 
slagroom

klein   of groot  

Birne Helen
 

ananas en kokos-jis in 
kokos raspelgerold
batida de coco,
curacao Blue,
slagroom en fruit
gegarneerd 

 

chokolade-jis
in chokolade gerold,
cherry brandy, en slagroom 

Tartufo

Tartufo
Bianco

Vanille, chocolade, amaretto, noot en walnoten-ijs,
verschillende soorten nootjes, caramel- en 
advocaatsaus en slagroom  

 

Coppa Autunno



Kiwi Coupe
kiwi en vanille-ijs, stukjes kiwi,
kiwisaus en slagroom 
 

Kiwi
aardbei
comBinatie
 

Fruit
Coupe  
gemengd fruit-ijs, 
met fruitsalade
en slagroom 

Bosbessen
Coupe

vanille en bosbessen-ijs,
bosbessen en slagroom 

 

Vruchten Coupe
versfruit
 

Hawaii
Coupe
vanille en ananas-ijs, 
stukjes ananas, 
maraschino-likeur en 
slagroom 

Amarena Coupe
vanille-ijs met amarena-kersen en 
slagroom

klein  of groot 

Aardbeien Coupe
vanille en aardbeien-ijs, aardbeien 
en slagroom

klein  of groot 

Ananas Coupe
vanille en ananas-ijs, 
ananas-en slagroom 



Vanille, chocolade en stracciatella-ijs, 
mandarijntjes, stukjes banaan, 
chocolade-likeur,                                 
advocaat en slagroom                                                    

Coupe
de Bonheur 

Italia Coupe  
aardbei en vanille-ijs,
marsalawijn, advocaat, 
amarena-kersen en slagroom 
 

Schwarzwalder
Vanille, amarena, stracciatella en 
chocolade-ijs, kersen, kersen-likeur en 
slagroom  

stracciatell en mint-ijs, mint likeur, 
After Eight stukjes en slagroom 

 

After
Eight

Spaghetti Ijs
geperst vanille-ijs, 
aardbeiensaus en slagroom
klein  of groot  



Meloen Coupe
vanille en meloen-ijs,
meloen likeur, verse meloen 
en slagroom
 

vanille en bananen-ijs schijfjes 
banaan, bananen-likeur en slagroom

Bananen Cocktail

vanille-ijs,
halve perzik,

maraschino-likeur en 
slagroom

 

Perzik
Vulcano

Coupe
Melba

Heisse Morellen 

vanille-ijs, hete zure kersen,
cherrybrandy en slagroom
 

Warme
Bosvruchten 
vanille-ijs, warme bosvruchten,
bosvruchten-likeur en slagroom
 

Warme
Frambozen
vanille-ijs, warme Frambozen, 
en slagroom (zonder likeur)
 

gemengd-ijs,
fruit, 
curacao-likeur en 
slagroom 



Coupe
tiramisù

choco, vanille en 
tiramis˘-ijs,
tiramis˘-likeur en 
slagroom
 

Advocaat coupe 
vanille-ijs, advocaat en 
slagroom 

Amaretto coupe
vanille en amaretto-ijs, 
amaretto-likeur en slagroom, 
gegarneerd met amarettokoekies 

Cassata ijstaart  
Cassata ijstaart  
met 
slagroom

Mokka coupe                                       
vanille en mokka-ijs, mokka likeur en 
slagroom 

                                                    
 

Coppa africana   
vanille en chocolade-ijs, 
chocolade-likeur en slagroom 

Grand Marnier
coupe

vanille en sinaasappel-ijs
Grand Marnier en slagroom

 

Malaga coupe  
vanille en 

malaga-ijs malaga-wijn, 
rum en slagroom  

vanille-ijs, 
mandarin-likeur,
mandarijntjes en 
slagroom

 

Coupe
Mandarin

Fruit

Raffi Coupe

Cocktail
gemengd ijs, vershillende 

soorten fruit, saus en 
slagroom  

vanille, chocolade en raffy-ijs, batida de 
coco en slagroom  




