WIE ZMELT ER NOU NIET VOOR

IJSCOUPES?

Strawberry Fields Coupe
Aardbeien en vanille ijs met verse
aardbeien, aardbeiensaus
en slagroom. Misschien wel een
tikkeltje te gezond!
ALLEEN VERKRIJGBAAR
IN HET SEIZOEN

€ 6,50
€ 6,50
Strakke Nella Coupe

Pluk de dag Coupe
Vanille en vruchten ijs met heerlijk
vers fruit, aardbeiensaus en
slagroom. Daar word je blij van :-)

€ 6,50

Stracciatella ijs met chocoladesaus
en slagroom. Heb je je ooit
afgevraagd wat ‘stracciatella’
betekent? Vrij vertaald is het zoiets
als ‘in stukjes breken’.

Italy Coupe
Vanille ijs met heerlijke echte
Amarena kersen, amarena saus en
slagroom. Onze specialiteit
rechtstreeks uit Bologna.

€ 6,50

€ 6,50

Go Nuts Coupe
Hazelnootschuim ijs met
hazelnootsaus, brokjes schuim en
lekkere slagroom. Van zo’n ijsje heb
je nog nooit zo genoten!

Cookie Monster Coupe
Cookie en vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom. Deze
coupe alleen bestellen als je echt niet
bang bent… boehhhh!

Dame Blanche
Vanille ijs met slagroom en
warme chocoladesaus...
om bij weg te smelten!

€ 6,50

€ 6,50
€ 6,50
Monkey Coupe
Bananenijs met karamelsaus, banaan
en slagroom. Wanneer je dit ijsje
besteld gaat iedereen je na apen,
let maar op.

Energie Coupe
Vanille ijs met verse jus.
Zo lekker kan gezond zijn.
Van deze coupe krijg je dan
ook een enorme boost!

Kers-Vers Coupe
Kersenijs met chocoladestukjes
vanille ijs, Amarena saus en
slagroom. Let wel op dat er soms nog
een pitje in kan zitten... geintje!

€ 6,50
€ 6,50

Kids Crazy

€ 4,50

Kinderbeker gevuld met bolletje
ijs naar keuze en slagroom.
Psssssssst... de beker mag
je trouwens lekker mee naar
huis nemen.

Frozen YoGo*
Yogurt aardbeien ijs met verse
aardbeien, aardbeiensaus en
slagroom! Wij van team Proeverz
zeggen yo go go...
ALLEEN VERKRIJGBAAR
IN HET SEIZOEN

18+

ALCOHOL

€ 7,50

€ 6,50

18+

Dick Advocaat Coupe

ALCOHOL

Vanille ijs, advocaat, chocoladesaus
en slagroom. Een coupe voor echte
winnaars boven de 18+

€ 7,50

Fidel Castro Coupe
Vanille ijs met een stevige shot rum,
karamelsaus en slagroom. Van deze
bueno ijscocktail ga je zelfs een
beetje Spaans praten!

IJSCAFFÈS
Disaronno coupe
Vanille ijs, Amaretto likeur,
karamelsaus en slagroom. Deze
heerlijke smaaksensatie en geur van
amandelen laat je niet meer los.

€ 4,95

18+

ALCOHOL

CAFFÈ GLACE: een stevige shot espresso met vanille ijs en slagroom
CAFFÈ GREEK: een romige koude koffie met ijsblokjes

€ 7,50

CAFFÈ COOKIE: cookie ijs met chocoladesaus, espresso en slagroom
CAFFÈ STRACCIATELLA: espresso met stracciatella ijs chocolade saus en slagroom
CAFFÈ FRAPPUCCINO*: romige frozen cappuccino met slagroom
*alleen verkrijgbaar in het seizoen

Prijs alle ijscaffès € 4,95

IK ZMELT
VAN JOU?

Ons ambachtelijke ijs wordt bereid op basis van de beste,
verse ingrediënten en met heel veel liefde voor de zmaakpapillen.
HEEFT U EEN ALLERGIE, LAAT HET ONS DAN WETEN!
Kijk voor actuele openingstijden op Facebook of onze website: www.proeverz.nl
Volg ons op de sociale media:

