Liever een cappuccino
of latte macchiato van
havermelk? +0.30

irish coffee

Met Irish whiskey & slagroom

italian coffee

koffies

spanish coffee
baileys coffee

latte specials

chocomisu

sweet caramel

4.95

Latte met warme caramel & slagroom

happy hazel

4.95

Latte met hazelnootsiroop & slagroom

hot chocs

GESERVEERD MET EEN LEKKERE TOEF SLAGROOM

warme chocolademelk

3.85

Met slagroom. Keuze uit melk, puur & witte chocolade

liever met rum? +2.80

bij de koffie

scroppiuo

scroppino classico

3.95

5.95

Een heerlijke spoom van prosecco, smirnoff en citroenijs

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

scroppino rosso

5.95

Een heerlijke spoom van prosecco, smirnoff en aardbei-ijs

ig n & tonic

2.95

thee

pink raspberry

verse muntthee 2.85
verse gemberthee 2.85

8.95

MET PINK 47

Bevroren frambozen, verse munt & aardbei

blueberry lemon

Met een schijfje citroen

pickwick slow tea

4.95

Latte met tiramisu, chocolade & slagroom

klassieke ijskoffie 4.95
caramel ijskoffie 4.95
hazelnoot ijskoffie 4.95
choco ijskoffie 4.95

ambachtelijk gebak

6.95

Met Baileys Irish cream & slagroom

GESERVEERD MET EEN LEKKERE TOEF SLAGROOM

Met sinaasappel & steranijs

6.95

Met Tia Maria & slagroom

ijskoffies

verse kaneelthee

6.95

Met Amaretto Disaronno & slagroom

koffie lungo 2.60
koffie verkeerd 2.85
cappuccino 2.80
latte macchiato 3.25
espresso 2.60
dubbele espresso 3.45
wiener mélange 3.45
extra shot espresso 1.50

saucijzenbroodje

6.95

8.95

MET TANQUERAY NO. TEN

2.85

Bevroren blauwe bessen, verse munt & citroen

coca cola

Regular of zero

hertog jan 2.85
hertog jan 0.0 2.85
amstel radler 3.20
amstel radler 0.0 3.20
hoegaarden wit 3.20

2.80

fanta sinas 2.80
fanta cassis 2.80
sprite 2.80
chaudfontaine 2.60

cielo merlot
Rode huiswijn

leffe uit de fles
Blond of triple

2.95

Regular of green

Droge witte huiswijn
Zoete witte huiswijn

cielo pinot grigio

4.70

Rosé huiswijn

prosecco

come together

26.95 p.p.

3.85

3.85

4.60

iets sterkers

Flesje bubbels

baileys 4.25
amaretto disaronno
irish whiskey 4.25
jonge jenever 4.25
tia maria 4.25

high tea
23.95 p.p.

3.85

bereich bernkastel

rivella 2.80
finley bitter lemon 2.80
finley tonic 2.80
verse jus d’orange 3.85
fristi 2.70
chocomel 2.70
appelsap 2.70
ranja 2.25

ain’t she sweet

3.85

cielo chardonnay

Wit of rosé

Blauw of rood

fuze tea

wijnen

bieren

2 0 2 2

frisdr ank

V 0 1 . A P R

specials

Vegan Style

4.25

Niets is lekkerder dan even een moment pakken om bij te kletsen.
Met onze smakelijke High Teas hebben we alles in huis, om de
High Tea tot een heerlijk festijn te maken! Wil je de tijd van het
arrangement uitbreiden? Vraag naar de mogelijkheden bij één van
onze medewerkers. Vooraf te reserveren vanaf 2 pers.

Tweeënhalf uur lang genieten van onbeperkt koffie & thee in diverse smaken
met diverse belegde Italiaanse broodjes, heerlijk minigebak en patisserie en een
ijsproeverij met vers fruit & slagroom
Tweeënhalf uur lang genieten van onbeperkt koffie & thee met diverse belegde
Italiaanse broodjes, dagsoepje, heerlijk minigebak en patisserie, een ijsproeverij met
vers fruit & slagroom en een heerlijke frisse spoom

menu

ik dsparty

Wist u dat het ook mogelijk is om je kinderfeestje bij ons
te vieren? Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Vraag het ons gerust!

2,50
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TOSTI’S TE BESTELLEN TOT 16.30 UUR

tosti met ham & kaas
Met curry of ketchup

frisse salades

Wij bieden u heerlijke gerechten met pure smaken. Zoals onze heerlijke soepen, de lekkerste
verse belegde broodjes met een Italiaanse knipoog en frisse salades. Ook geniet u bij ons van
de lekkerste burgers en andere gerechten. Bij Di Verso Het IJscafé staat kwaliteit hoog in het
vaandel en dat proeft u terug in onze gerechten en producten. Proef het zelf!
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veluwse tomatensoep

napoli

8.95

Met carpaccio. parmesan, rucola, pijnboompitten, rode ui & pesto
8.95

VEGETARISCH 7.95

rimini

Met zalm, komkommer, kruidenkaas, sla & limoen-dilledressing

serrano

8.50

panini

8.95

8.95

Met serranoham, tomaat, mozzarella, pijnboompitten, sla & pesto

14.95

Salade met warme geitenkaas, komkommer, tomaat, bacon,
pecannoten & olijven

Vraag ons naar de soep van het seizoen

Twee rundvleeskroketten op een door u gekozen broodje,
geserveerd met rauwkost, roomboter & franse mosterd

7.95

KAN OOK VEGETARISCH

5.95

Tip!

TE BESTELLEN TOT 16.30 UUR

angus burger

Ook lekker
met ‘n puntzak
friet



panini matera

desserts

6.95

6.95

Met kipfilet, paprika, rode ui, kaas & groene pesto

panini monza

KAN OOK VEGETARISCH 6.95

Met geitenkaas, pecannoten, spek & honing

panini genua

6.95

Met gerookte zalm, kruidenkaas, ui & limoen-dillesaus

panini capri
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breekbrood

3.95

klassieke bittergarnituur

Huisgemarineerde kippendij met satésaus, krokante uitjes & rauwkost

plank ‘di verso’

6.95 VOOR 2 PERSONEN

Met kruidenboter, aioli en huisgemaakte pesto

bruschetta pomodoro

7.95

VEGETARISCH 7.95

Drie luxe bruschetta met tomaat

bruschetta carpaccio

8.95

Drie luxe bruschetta met carpaccio

6.95

9 gemengde hapjes met curry en mayonaise

VEGETARISCH 16.95

bruschetta salmone

8.95

Drie luxe bruschetta met gerookte zalm

11.95

Met gemengde bittergarnituur, kaasstengels van
oude kaas, olijven & serranoham

EXTRA TE BESTELLEN VANAF 16.30 UUR

diamanthaas spies

Nog ruimte voor een lekker dessert? Kies dan
uit één van onze heerlijke ijssmaken bij de
ijsvitrine of maak een keuze uit één van onze
ijscoupes van de ijskaart.

9 heerlijke ambachtelijke bitterballen met franse
mosterd

15.95

vegetarisch burger

VEGETARISCH 5.75

ambachtelijke bitterballen

Rijkelijk belegd broodje vegetarische burger met cheddar

Met pulled chicken, paprika, kaas, rode ui & barbecuesaus

panini como

saté speciaal

3.95

Gemengd fruit voor de extra vitamines!

Kleine pizza Margherita voor de kids

Met mayonaise

16.95

portie vers fruit

6 stuks met curry of mayonaise

pizza bambini

3.85

Zacht bolletje met kaas, kipfilet óf ham

3.85

puntzak friet

Rijkelijk belegd broodje Angus burger van de lokale slager Gelderblom
met cheddar

KAN OOK VEGETARISCH 6.50

Met achterham, kaas & curry

Heerlijke burgers van

GESERVEERD MET FRIET OF GEKRUIDE AARDAPPELTJES

GESERVEERD MET GARNITUUR

panini bari
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belegde bol

Friet met een frikandel, kroket óf 4 kipnuggets
met een verrassing!

kipnuggets

bruschetta trio

8.95

Combi van deze drie bovengenoemde bruschetta

18.95

Heerlijke spies van licht gemarineerde diamanthaas met
ui & kruidenboter

lasagna italiana

16.95

Vers gemaakte Italiaanse lasagne, rijkelijk gevuld met rundvlees &
groenten. Geserveerd met rauwkost i.p.v. friet of aardappeltjes

VEGETARISCH 6.95

Met mozzarella, tomaat & groene pesto
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4.50

ca. 12 stuks met roomboter & poedersuiker

5.95

KAN OOK VEGETARISCH 7.95

klassieke kroketten

Met tonijnsalade, paprika, ei, rode ui, sla & kappertjes

ensalate bolzano

kids combi

oudhollandsche poffertjes

VEGETARISCH 3.75

Met curry of ketchup

3.85

Friet met appelmoes

14.95

Salade met gerookte zalm, komkommer, tomaat, pijnboompitten,
kappertjes & limoen- dilledressing

VEGETARISCH 5.95

heerlijke seizoenssoep

Met achterham, kaas, tomaat, komkommer, rode ui, ei, sla &
paprikadressing

Met mozzarella, tomaat, sla, pijnboompitten & pesto

venezia

7.95

bologna

Met carpaccio. parmesan, rucola, pijnboompitten, rode ui
& truffelmayonaise

messina

ensalate pescara

Een heerlijke ambachtelijke tomatensoep

Met kipfilet, komkommer, rucola, kruidenkaas
& dragonmayonaise

14.95

Salade met carpaccio, komkommer, tomaat, verse pesto, rode ui,
pijnboompitten & parmesan

GESERVEERD MET BROOD EN KRUIDENBOTER

KEUZE UIT FOCACCIA, ITALIAANSE BOL & WALDKORN. GESERVEERD MET GARNITUUR

roma truffel

ensalate ferrara

ambachtelijskoeepen

TE BESTELLEN TOT 16.30 UUR

roma pesto

GESERVEERD MET BROOD EN KRUIDENBOTER

tosti met kaas

kids friet

3.95

W

W

W

.

H

E

T

I

J

S

C

A

F

E

.

N

L

