
Liever één 
van onze 

ijscoupes?
Bekijk de 

ijskaart

ain’t she sweet  20.95 p.p.
Onbeperkt thee in diverse smaken met diverse belegde Italiaanse broodjes, heerlijk
minigebak en patisserie en een ijsproeverij met vers fruit & slagroom

come together  23.95 p.p.
Onbeperkt koffie & thee met diverse belegde Italiaanse broodjes, heerlijk minigebak en 
patisserie, een ijsproeverij met vers fruit & slagroom en een heerlijke frisse spoom

it’s all too much  25.95 p.p.
Onbeperkt koffie & thee met een mini chocoladefondue, diverse belegde Italiaanse 
broodjes, heerlijk minigebak en patisserie, een ijsproeverij met vers fruit & slagroom en 
een heerlijke frisse spoom

Typical High Tea
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Koffies
koffie lungo  2.45

koffie verkeerd  2.75

cappuccino  2.65

latte macchiato  2.95

espresso  2.45

dubbele espresso  3.25

wiener mélange  3.15

extra shot espresso  1.00

ijskoffie vanille  4.30
Geserveerd met slagroom. Heb je liever een
andere smaak? Vraag het ons gerust.

Frisdrank Wijnen
cielo merlot  3.60
Rode huiswijn
cielo chardonnay  3.60
Droge witte huiswijn
bereich bernkastel  3.60
Zoete witte huiswijn
cielo pinot grigio  3.60
Rosé huiswijn
prosecco  4.50

hertog jan  2.60

hertog jan 0.0  2.60

amstel radler  3.10

amstel radler 0.0  3.10

hoegaarden wit  3.10

hoegaarden rosé  3.10

leffe blond  4.60 

leffe triple  4.60

Lunch &
dranken.

Iets sterkers
baileys  4.00

amaretto disaronno  4.00

irish whiskey  4.00

jonge jenever  4.00

passoa  4.00

tia maria  4.00

Niets is lekkerder dan even een moment pakken om bij 
te kletsen. Daarvoor hebben wij met onze smakelijke 
High Teas alles voor je in huis, om jouw High Tea tot een 
heerlijk festijn te maken! Onze High Tea is te reserveren 
vanaf 2 personen.

Tijd voor 
high tea!

ambachtelijk gebak  3.75
Heerlijk ambachtelijk gebak met slagroom, passend 
bij het seizoen. Vraag onze medewerkers naar de 
smaken die we voor je in petto hebben.
saucijzenbroodje  2.85

Bij de koffie
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verse muntthee  2.75

verse gemberthee  2.75

pickwick slow tea   2,40

Thee

Bieren
coca cola  2.50

coca cola light  2.50

fanta sinas  2.50 

sprite  2.50

chaudfontaine blauw  2.40

chaudfontaine rood  2.40

fuze tea  2.75

fuze tea green  2.75

fanta cassis  2.50 

rivella  2.70

finley bitter lemon  2.60

finley tonic  2.60

verse jus d’orange  3.60

fristi  2.50

chocomel  2.50

appelsap  2.40

ranja  1.50

Scroppino
scroppino classico  5.95
Een heerlijke spoom van prosecco, smirnoff en citroenijs
scroppino rosso  5.95
Een heerlijke spoom van prosecco, smirnoff en aardbei-ijs

Gin & Tonic
pink raspberry  7.95
M E T  P I N K  4 7
Bevroren frambozen, verse munt & citroen
blueberry lemon  7.95
M E T  T A N Q U E R A Y  N O .  T E N
Blauwe bessen, verse munt & citroen
green rosemary  8.95
M E T  H E N D R I C K ’ S  G I N
Rozemarijn, komkommer & citroen

Specials
irish coffee  5.95
Met Irish whiskey
italian coffee  5.95
Met Amaretto Disaronno
spanish coffee  5.95
Met Tia Maria
baileys coffee  5.95
Met Baileys Irish cream

Latte Specials
chocomisu  4.45
Latte met tiramisu, chocolade  & slagroom
sweet caramel  4.45
Latte met  warme caramel & slagroom
ginger cookie  4.45
Latte met gingercookie & slagroom

Hot Chocs
warme chocolademelk  3.35
Met slagroom. Keuze uit melk, puur, witte chocolade &
caramelchocolade.
liever met rum? +2.60

Vegan Style
Liever een cappuccino 
of latte macchiato van 

havermelk?   +0.20
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Kleine Salades
ensalate ferrara  4.95
Salade met carpaccio, rode ui, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitten, parmesan & groene pesto
ensalate pescara  4.95
Salade met gerookte zalm, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, kappertjes & limoen-dilledressing
ensalate bolzano  KAN OOK VEGETARISCH  4.95
Salade met geitenkaas, olijven, Italiaanse sla, spek, ei,
noten & honing-sinaasappeldressing

Warme specials
angus burger  4.65
Miniburger van Black Angus met frisse sla en komkommer
quiche lorraine  4.65
Quiche uit de oven met kaas, zalm & prei
luxe broodje kalfskroket  3.75
Met mosterdmayonaise
luxe broodje kroket  VEGETARISCH  3.75
Met mosterdmayonaise
seizoengerecht  4.65
Vraag ons naar het gerecht van het seizoen!

Kleine broodjes
roma  3.95
Met carpaccio. parmasan, tomaat, pijnboompitten, rode ui & pesto 
messina  VEGETARISCH  3.85
Met mozzarella, tomaat, sla, pijnboompitten & pesto
venezia  3.85
Met tonijnsalade, ei, rode ui, sla & kappertjes
rimini  3.95
Zalm, komkommer, kruidenkaas, sla & limoendilledressing 
napoli  3.85
Met kipfilet, komkommer, rucola, kruidenkaas & dragonmayo
serrano  3.95
Met serranoham, tomaat, mozarella, pijnboompitten & pesto 
bologna  KAN OOK VEGETARISCH  3.85
Met achterham, kaas, tomaat, rode ui, ei, sla & paprikadressing

Kleine soepen
ambachtelijke tomatensoep  VEGETARISCH  3.85 
Met crème fraiche
ambachtelijke seizoenssoep  3.85
Vraag ons naar de soep van de dag!

Kids Specials
broodje chocopasta  2.50
Van melkchocolade
tosti met ham & kaas  3.95
Met curry of ketchup
tosti met kaas  VEGETARISCH  3.50
Met curry of ketchup
kipnuggets  3.50
6 stuks met curry of mayonaise
frietjes  3.50
Met appelmoes
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Panini Deze gerechten zijn los te bestellen

panini bari  KAN OOK VEGETARISCH  5.50 
Met achterham, kaas & curry
panini matera  5.95
Met pulled chicken, paprika, kaas, rode ui & barbecuesaus
panini como  5.95
Met kipfilet, paprika, rode ui, kaas & groene pesto
panini genua  5.95
Met gerookte zalm, roomkaas, ui & limoendillesaus
panini capri  VEGETARISCH  5.95
Met mozzarella, tomaat & groene pesto

Borrelplank
ambachtelijke bitterballen  6.50
9 heerlijke ambachtelijke bitterballen
met mosterd
ambachtelijke bittergarnituur  5.95
9 gemengde hapjes met curry
en mayonaise
plank ‘het ijscafé’  9.95
Met gemengde bittergarnituur, kaasstengels van
oude kaas  & serranoham 

Warme gerechtjes
puntzak friet  3.50
Met mayonaise
garnalenkroketjes  4.95
Drie stuks met citroenmayonaise
oude kaasstengels  VEGETARISCH  3.50
Vijf stuks met chilisaus
nachos uit de oven  VEGETARISCH  4.45
Ui, tomaat, kaas, guacamole
mini broodje 1.00
Los broodje extra

Combineer,
creëer
en geniet!
Met onze Combi Specials stel je zelf je lunch samen. Voor 
een normale lunch adviseren wij om 3 gerechtjes te kiezen 
en daarmee je eigen proeverij te combineren. Hou je wel van 
een hapje meer? Bestel er dan vier. Zo makkelijk is het!

Panini
fantastico!
Panini komt van het Italiaanse woord panino 
en verwijst naar een klein broodje. De ‘panini 
imbottito’ (gevulde panini) is de bekende variant 
waarbij het gevulde brood verhit wordt tussen 
twee gloeiende platen. De panini’s van Het 
IJscafé zijn echt onweeerstaanbaar! 
Onze panini’s zijn geschikt als complete lunchmaaltijd.


