
 Jummie Jar 
4.50 € 

Pina colada 

ananas en coco’s roomijs,  

stukjes ananas, ananascoulis, slagroom 

* 

Frambosiana 

frambozen en mascarpone roomijs,  

crumble van framboos, frambozencoulis, slagroom   

* 

Tazza tiramisu 

tiramisu roomijs, 

 amarettosaus, koekjescrumble, cacao, slagroom  

* 

Advocaat royal 

vanille roomijs, ambachtelijke advocaat,  chocobiscotto, 

slagroom 

* 

Classic dame blanche 

vanille en chocolade roomijs , 

chocoladesaus , koekjescrumble, slagroom 

* 

Mokkalicious 

vanille en mokka roomijs,  

karamelsaus, koffiesaus, koffiecrumble, nootjes 

slagroom 

* 

Oreo olé olé 

oreo vanille roomijs,  

chocoladesaus met stukjes oreo, slagroom 

* 

Crunchy speculoos 

vanille en speculoos roomijs, 

speculooskoekjes, koffiesaus, slagroom 

* 

 Cookie monster 

Koekjesdeeg roomijs, 

 crumble van chocoladecookies 

* 

Crazy banana 

bananen roomijs,  

crumble van walnoot, chocolade flakes 

* 

Strawberry 

vanille roomijs,  

aardbeiencoulis, stukjes aardbei, slagroom 

* 

Tropical 

 vanille roomijs, 

mango passievruchtencoulis, stukjes mango, slagroom 

* 

Limoen munt 

vanille roomijs, 

limoencoulis, munt, slagroom  

* 

Ferrero 

Gianduja roomijs, crumble van ferrero, 

slagroom 

* 

Peanut butter 

gezouten pinda roomijs, gezouten karamel, 

stukjes pinda, slagroom 

* 

Unicorn 

aardbeien roomijs, spikkels, glittersaus, slagroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feestfolder 

OPENINGSUREN  

woensdag  10.00 – 12.00 & 13.30 – 18.00 

donderdag  10.00 – 12.00 & 13.30 – 18.00 

vrijdag    10.00 – 12.00 & 13.30 – 18.00 

zaterdag   10.00 – 17.00 

TIJDENS DE FEESTDAGEN  

maandag 21/12 en 28/12    10.00 – 12.00 & 13.30 – 18.00 

dinsdag 22/12 en 29/12    10.00 – 12.00 & 13.30 – 18.00 

woensdag 23/12 en 30/12   10.00 – 12.00 & 13.30 – 18.00 

donderdag 24/12 en 31/12 10.00 – 15.00  

vrijdag 25/12 en 01/01   gesloten 

zaterdag 26/12 en 02/01  10.00 -17.00 

03 - 04 -05/01     gesloten 

                Bettestraat 12 – Stekene – 03/789.28.38 

 



Ijstaarten 
vanaf 6 pers – 3.40 € pp 

Vanille, vanille – mokka, 

vanille – chocolade, vanille – bosvruchten, 

stracciatella  

* 

met merengue 3.70 € pp 

met javanais-ganache 4.00 € pp 

met brownie 4.00 € pp 

* 

Eindejaars specials 

Ferrero 

ronde taart 6 personen 

Gianduja roomijs, crumble van ferrero  

27.00 € 

* 

Frambosiana 

ronde taart 6 personen 

frambozen en mascarpone roomijs, crumble van 

framboos, frambozencoulis, slagroom, rood fruit 

27.00 € 

*  

Santa 

ronde taart 6 personen 

vanille roomijs, brownie, red mirror 

27.00 € 

* 

Chocooooo 

buche 8 personen 

melkchocolade roomijs, pure chocolade roomijs, 

overgoten met witte chocolade 

32.00 € 

* 

Dame blanche 

buche 8 personen 

vanille roomijs overgoten met chocolade spiegel 

32.00 € 

Ijsgebakjes 
4.00 € 

 

Apple pie 

koekjesdeeg roomijs , appel-kaneel, slagroom 

* 

Love Island 

witte chocolade roomijs, rodevruchten variegato, 

slagroom 

* 

Merveille 

vanille roomijs,  

hazelnoot ganachecrème met crêpes dentelles, 

slagroom 

* 

Sneeuwman 

vanilla roomijs 

*  

Rudolf 

chocolade roomijs 

* 

Kerstman 

vanilleroomijs 

* 

snow white 

suiker en lactosevrij ijs, 

rode vruchten 

                        

                       

                           

                  

Alle foto’s van onze taarten en ijsgebakjes kan je 

bekijken op onze site onder de rubriek bestellen. 

Ijspralines 
4.90 € - 10 stuks 

vanille roomijs  

melkchocolade, pure chocolade, witte chocolade 

* 

Frisco’s 

2.90 € 

vanille roomijs met melkchocolade 

vanille roomijs met melkchocolade en nootjes 

vanille roomijs met witte chocolade 

vanille roomijs met zwarte chocolade 

chocolade roomijs met zwarte chocolade 

* 

Potjes roomijs 

100 ml – 2.50 € 

mini dame blanche  

mini ferrero  

* 

Potjes roomijs 

150 ml – 2.80 € 

vanille, chocolade, stracciatella, banaan,  

vanille-mokka, vanille-pistache, vanille-framboos 

* 

Sorbet 

0,5 l – 4.20 € 

citroen – passievrucht – framboos - mango 
*  

Dozen schepijs 

verschillende smaken   

 

 

 

 

Blokken roomijs 

12.10 € 

vanille natuur, vanille natuur - mokka,  

vanille natuur - chocolade, vanille natuur - bosvruchten 




