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Wij maken voor u elke dag vers ijs, ambachtelijk 
bereid in onze eigen keuken.

Al ons ijs wordt gemaakt van natuurlijk grondstof-
fen, zonder toevoeging van kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen.

Ook voor mensen met een koemelkallergie en  
diabeten hebben wij een gevarieerde ijskeuze.

Op bestelling kunnen wij diverse soorten ijstaarten 
voor u maken. Ook beschikken wij over diverse 
ijskarretjes geschikt voor kleine en grote feesten 
of partijen. Voor meer informatie kunt u terecht  
op onze website of vraag het aan één van onze 
medewerkers.

Zoekt u een leuk cadeau voor kinderpartijtjes, 
feest jes of andere gelegenheden?
Denk dan eens aan onze ijs – verwenbon:  

IJSJE VAN VERDONK

Hartelijk dank voor uw bezoek aan IJssalon Verdonk 
en graag tot een volgende keer!

IJscoupes en 
Warme dranken



Amarenenkers  x 5,95  

Vanille- en rood fruitijs met amarenenkersen en slagroom

Banaan Royal  x 5,95  

Vanille- en bananenijs met een topping van chocolade, 
verse banaan en slagroom

Caramello  x 6,20  

Vanille- en karamelijs met een karamel-topping, 
stukjes echte karamel en slagroom

Di Saronno  x 6,50  

Vanille- en bitterkoekjesijs met amaretto likeur, 
kleine bitterkoekjes en slagroom

IJs & Koffie  x 5,95  

Vanille- en mokka-ijs met espressokoffie, 
mokkaboontjes en slagroom

Zomerkoninkje  x 6,20 

Vanille- en aardbeienijs met een topping van 
aardbeien, verse aardbeien en slagroom

Zuiveltje  x 5,95  

Onze prijswinnende combinatie met yoghurtijs 
en ijs van rood fruit met bosvruchten-topping en slagroom

Chocoladedroom  x 6,20  

Vanille- en chocolade-ijs met een topping van chocolade, 
chocoladekrullen en slagroom

Notenkraker  x 6,50  

Verschillende soorten notenijs met een hazelnoten-topping, 
gemengde noten en slagroom

Vruchtensorbet  x 5,95  

Diverse soorten vruchtenijs met een aardbeien-topping, 
vruchtjes en slagroom

Kaatje  x 6,25  

Vanille-ijs met heerlijke advocaat en slagroom

Koffie  x 1,45  

Bij ons vindt u de lekkerste koffie van de allerbeste kwaliteit

Thee  x 1,35  

Diverse theesmaken van Simon Lévelt

Espresso  x 1,45  

Elke dag genieten van niet alledaagse koffie

Dubbele Espresso  x 2,00  

Dubbel genieten voor de echte koffieliefhebber

Ristretto  x 1,45  

“Sterk en krachtig“ als dat is wat u zoekt

 

Cappuccino  x 1,65  

Onze barista maakt hem perfect

Latte Macchiato  x 1,75  

Een glas warme melk - espresso koffie - melkschuim 
als laagjes op elkaar

Panna Montata  x 2,00  

Vers gemalen koffie met een toef heerlijke slagroom

Warme Chocolademelk  x 1,75  

De enige echte…

Chocolademelk & Slagroom  x 2,25 

De enige echte… met slagroom

Onze koffie en thee wordt geleverd door Simon Lévelt en draagt 
het EKO keurmerk (biologisch). Simon Lévelt staat voor meer 
dan 200 jaar ongeëvenaard vakmanschap en passie voor koffie 
en thee. 

I Jskaart Warme dranken


