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bij IJstijd

Koffies
Lungo

2,50
3,95
Vers gemalen koffiebonen zorgen voor een heerlijk
kopje koffie waar u even de tijd voor neemt

Espresso

2,45
3,90
In Italië noemt men zo’n klein kopje espresso
gewoon een ‘caffè’. Rond 1900 werden in Italië
verschillende koffies bedacht waardoor
bereidingen per kop mogelijk werden –‘expres’
voor één persoon gemaakt. De naam ‘Espresso’
was geboren

Cappuccino

2,80
... werd in Italië vrijwel uitsluitend in de ochtend
gedronken. Tegenwoordig kunt u van deze
espresso met opgestoomde melk en melkschuim
zonder schaamte op ieder moment van de dag
genieten

Latte

2,90
Espresso waar veel warme melk
en een klein beetje melkschuin aan
wordt toegevoegd

Al onze
koffies zijn
decaf, met sojaof amandelmelk
verkrijgbaar

Latte Macchiatto

3,00
Latte Macchiatto betekent letterlijk: gemerkte
melk. De gestoomde melk zit boven en onder de
espresso mengt zich niet met de melk. Een lust
voor het oog én de mond

Panna Montata

3,30
Heerlijke koffie in een grote kop met een mooie
toef slagroom, op z’n Italiaans

Meer warms
Variatiethee

2,10
Keuze uit diversen soorten thee. Earl Grey, English
Breakfast, Forest Fruit, Green Tea Sencha, Green
Tea Mandarin, Rooibos, Lemon Tea

Warme Chocolademelk

2,85

Verse muntthee

Warme Chocolademelk met
slagroom

3,55

... en opa het wilde drinken

Chai Cinnamon Chocolate

4,00

2,85

Thee van verse muntblaadjes & honing

Verse gemberthee

Thee van verse gember met sinaasappel of citroen

Chai Latte

3,00

Keuze uit vanille en kaneel

Zoals oma het altijd maakte...

Warme chocolademelk met Chai Cinnamon,
slagroom en een topping van kaneelsuikers

Chocolate Shock

4,00
Een warme chocolademelk met Salted Caramel,
slagroom en een topping van karamel

Special coffee
Toffie Koffie

3,60
Als koffie, karamelsiroop en hete melk elkaar in
uw kopje ontmoeten, is het tijd om in alle rust te
genieten

Hollandse koffie

Wiener Melange

Tiramisu koffie

3,60
... is een romige koffie afgewerkt met slagroom
en cacaopoeder. Zoals de naam gemakkelijk laat
raden, komt een Wiener melange oorspronkelijk
uit Wenen. Wenen is de koffiehoofdstad van de
wereld. In Wenen zag ook de eerste cappuccino
het levenslicht

Chocolade Koffie

4,50

Het mengen van chocola en koffie is een
verrassing op zich. Voor de puntjes op de i doen
we er nog slagroom op

Kletskoppen Koffie
4,50
Onze koffiespecialiteit van het huis, verse koffie,
karamelsiroop en slagroom, met als klap op de
vuurpijl, kletskoppen
Italian Coffee

Verrukkelijke samensmelting van koffie en
alcoholvrije Amaretto siroop & slagroom
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4,50

4,50
Oerhollandse koffie met stroopwafelsiroop
en slagroom. En niet te vergeten natuurlijk, de
stroopwafel zelf!

4,50
... is een van oorsprong Italiaans dessert. Deze
combinatie van heerlijke koffie, een scheutje
tiramisusiroop en een toef slagroom, u raadt het
al, maakt u blij

Advocaat koffie
4,50
De Barneveldse kip legt iedere morgen speciaal
voor deze advocaat koffie een eitje...
Bueno koffie

5,70

Een koffie vol met lekkere melkchocola, een
fijn knapperig wafeltje en een heerlijke romige
crème van hazelnoot. Gaat u toch gewoon van
watertanden?

Tony’s koffie

5,70

Deze koffie is een limited edition. Met de
melkchocolade zoals u die van Tony’s kent, gevuld
met stevige stukjes karamel en een korreltje
zeezout

Iets voor erbij
Die van oma

2,35
Het lekkerste plakje Oma’s cake. Natuurlijk met
slagroom

Aardbeientaartje

Onze oogappel

3,00

Parijse soes

Onze oogappel op z’n best

3,95

Flensjes

Vruchtentaartje

3,55

Kersenvlaai

3,55

Overheerlijke ambachtelijke appeltaart met
slagroom
Dezelfde heerlijke appeltaart maar dan met
vanille-ijs én slagroom!

3,55
Heerlijk taartje om je vingers bij op te eten met
verse zomerkoninkjes en slagroom
4,95
... gevuld met vanille-ijs en slagroom omringd
door chocolade en advocaatsaus
5,25
... met bosvruchtensaus, vanille-ijs en slagroom
... met rum-rozijnen, malaga-ijs en slagroom
... met warme kersen, vanille-ijs en slagroom

Heerlijk goed gevuld taartje met room, verse
vruchten en slagroom

Limburgs trots, kersenvlaai met slagroom
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Brusselse Wafels

Smoothies

Tijdloos

Fruit Smooties

4,95

Warme Brusselse wafel, gewoon even lekker
genieten van een warme wafel

Bij de tijd

5,50

Warme Brusselse wafel met een grote toef
slagroom

Vrije tijd

6,75
Warme Brusselse wafel met verse zomerkoninkjes,
vanille ijs en slagroom

Uit de tijd

6,75

Verleden tijd

6,75

Warme Busselse wafel met warme kersen,
vanille-ijs en slagroom

Warme Brusselse wafel met Boerenjongens,
malaga-ijs en slagroom

Crisistijd

6,90
Warme Brusselse wafel met verse zomerkoninkjes,
chocolade-ijs, Nutella en slagroom

Van tijd tot tijd

6,90
Warme Brusselse wafel met banaan, vanille-ijs,
chocoladesaus en slagroom

Tijd voor een explosie

6,90
Warme Brusselse wafel met notenijs, karamelsaus,
bestrooid met gemengde noten en afgemaakt met
slagroom

Tijd voor Bueno
6,90
Warme Brusselse wafel met vanille-ijs,
chocoladesaus, bestrooid met Kinder Bueno en
een variatie aan chocoladegenot, afgemaakt met
slagroom
Tijd voor Tony

6,75

Warme Brusselse wafel met bosvruchtensaus,
vanille-ijs en slagroom

Tijdgebrek

Warme Brusselse wafel met chocolade-ijs,
chocolade- en karamelsaus, bestrooid met Tony’s
Chocolonely karamel-zeezout en een variatie aan
chocoladegenot, afgemaakt met slagroom

6,90

met aardbeienijs

Banoffee

Life & Love

6,90
met strawberry cheesecake ijs

Popping Cherry

6,90

Stroofwafel

6,90

Brownie

6,90

met stroopwafelijs

6,90

Oreo & Marshmallow
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Green Smooties

4,50

Carrot Passion (wortel - ananas - papaya - passievrucht)
Beet & Blend (bieten - framboos - banaan)
Morning Glory (spinazie - mango - ananas - banaan)
Green Machine (broccoli - selderij - spinazie - banaan - ananas)

6,00

Super Booster Red (wei-eiwit - chlorella - spirulina rijstmeel - aardbei - granaatappel - bosbes - hennepzaad)

Super Booster Green (wei-eiwit - chlorella - spirulina rijstmeel - spinazie - ananas - banaan - sojabonen - papaverzaad)

Smoothie Bowls

6,50

Açai Breakfast Bowl (açai - bosbes - mango - aardbei hennepzaad - lijnzaad)

Tropical Breakfast Bowl (banaan - kokos - zonnebloempit ananas - pompoenpit - hennepzaad)
Berry Oats Breakfast Bowl (glutenvrije haver - aardbei braam - framboos - honing - vanille)

Vers en ambachtelijk...
Onze vers gebakken wafels, smoothies en ijskoffies worden ambachtelijk bereid. Het
kan dus even duren, voor we u het bestelde kunnen serveren.
Wij hopen hiervoor op uw begrip.

‘Coole’ coffees

met bananenijs

met vanille-ijs

met Oreo ijs

Tropical Delight (perzik - passievrucht - mango)
Caribbean Breeze (ananas - aardbei - kokos)
Jungle Juice (aardbei - bosbes - mango - açai)
Power Granate (aardbei - appel - granaatappel - zwarte bes)
Mad Berries (aardbei - framboos - braam)
Tropical Tango (mango - meloen - ananas - kiwi)
Fig Vanilla (vijgen - honing - vanille - appel - perzik - banaan)

Protein Smooties

6,90

Bubbelwafels
Fruity

4,50

6,90

met chocolade-ijs

Coffee

4,65
De originele romige ijskoffie met slagroom en een
heerlijke topping

Mocha

4,65
Een romige ijskoffie met een zoet-sterk karakter,
een vleugje chocola en slagroom
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IJscoupes
In minder dan geen tijd

7,95
... zullen onze fruitsmaken zorgen voor een frisse
smaakexplosie in uw mond
lactosevrij

vegan

Fruitig genot

9,50
Het genot van deze sorbet is een samenstelling
van vruchtenijs met vers fruit en slagroom

Zomerkoning

9,50

Een zomerse coupe met vers geplukte
zomerkoninkjes van de Veluwse velden. Deze
worden vergezeld door ons heerlijke vanille- en
aardbeienijs, afgemaakt met aardbeiensaus en
slagroom

Ohhh dear!

8,85
Bent u fan van Snickers en pinda’s? Dan is dit voor
u de perfecte ijscoupe. Snickers- en vanille-ijs met
een topping van pinda’s en slagroom

Yoghurttijd

9,50
Deze tijdloze combinatie van verschillende soorten
yoghurtijs, verse vruchten en slagroom is voor de
liefhebber een heerlijke lekkernij

De verleiding

A piece of cake

Candy bars

8,85

De smaken van taart in een ijscoupe. Een
combinatie van chocolade- en kwark-kersbastogne-ijs. Natuurlijk met slagroom

Chocoladetijd

8,85

De droom van elke dame

8,85

Onze Dame Blanche bestaat uit vanille- en
chocolade-ijs, warme chocoladesaus en slagroom

Deze coupe is de droom van elke vrouw en is
zeker ook aan te raden voor de stoere man!
Chocolade-, stracciatella- en vanille-ijs, witte
chocoladesaus en slagroom

Notenbalk

8,85

8,85
Op veler verzoek en net op tijd! Grandioze coupe
met vanille-ijs, Amarena kersen en slagroom

Met dit intermezzo geniet u van diverse
nootachtige ijssoorten, gemengde noten,
karamelsaus en slagroom

Verkeerde bananensplit

Fudgy fudge

8,85

Een coupe met karamel- en vanille-ijs,
fudgeblokjes, overgoten met karamelsaus en
slagroom

Terug in de tijd

8,85
Voor de levensgenieter onder ons. Deze coupe zit
vol herinnering en emoties van vroeger. Malagaen vanille-ijs, Boerenjongens, advocaatsaus en
slagroom

Over de grens

8,85
Deze internationale coupe neemt u mee over
de grens en laat u in aanraking komen met
de smaken strawberry cheesecake en cookies.
Uiteraard ontbreekt de slagroom ook niet
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Deze smaakexplosie is niet te weerstaan. In
één coupe de ijssmaken ‘chocolade’ en ‘Griekse
yoghurt mango’

Vers fruitsalade

7,95
Voor u even geen ijs-tijd? Dan hebben wij een
vers fruitsalade met slagroom

8,85
Alle favoriete candybars nu in bollen ijs. Uiteraard
ontbreekt de slagroom ook niet

Tijd voor meer

18,50

Een coupe met tien bollen, waar u samen óf
alleen (...) een tijdlang van geniet

Creativi-tijd
9,75
Een schilderspallet kleurrijk gevuld met onze
nieuwste ijssmaken. Laat u verrassen door de
creativiteit van onze ijsmeesters
Kindertijd...

Kersentijd

9,50
Geniet van dit spektakel, om uw vingers bij af
te likken. Banaan- en vanille-ijs met banaan,
chocoladesaus en slagroom

9,75

6,15
Een kinderijsje met twee bolletjes ijs naar keuze,
spikkels, slagroom en een verrassing houdt de
kleine genieters onder ons stil voor een tijd

Goed bereid kost
even tijd...
Wij serveren onze ijscoupes met vers gesneden
fruit. Daarom kan het bij grote drukte soms even
duren voordat onze coupes geserveerd worden.
Daarnaast is het niet mogelijk om een ijscoupe
zelf samen te stellen of te wijzigen. Dit om
fouten en langere wachttijden te voorkomen en
onze kwaliteit te kunnen blijven garanderen.
Wij hopen hiervoor op uw begrip.
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klein
2,00

middel
3,55

groot
4,90

Stel uw eigen Cookie Dough samen:

1

Kies uw
smaak dough

2

Kies eventueel
een ijssmaak
(+ 1,30)

3

Kies uw
toppings (0,50
per topping)

Onze toppings:
o.a. nougatine, mini-marshmallows, Smarties, Oreo,
stroopwafelstukjes, chocoladebolletjes, karamelblokjes,
browniestukjes

Dough specials
Kom uw eigen Cookie Dough samenstellen aan onze Cookie Dough bar
of kies één van onze specials!

Oh my doughness

5,10

1 bol cookie dough original + 1 bol Oreo-ijs +
Smarties + browniestukjes + Oreo + Nutella

IJstijd Special

5,10
1 bol cookie dough original + 1 bol vanille-ijs +
chocoladebolletjes + karamelblokjes + nougatine +
peanut butter

Just dough it!
5,10
1 bol cookie dough original + aardbeien +
browniestukjes + chocoladeparels + chocoladesaus +
slagroom
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Dranken

Lunchtijd

Frisdranken

Tosti’s

Coca Cola, Coca Cola Zero
Fanta Orange, Fanta Cassis, Sprite
Bitter Lemon, Tonic
Chaudfontaine blauw, Chaudfontaine rood
Chaudfontaine Citroen
Appelsap, Fristi, Chocomel
Ice Tea, Ice Tea Green
Rivella
Verse jus d’orange
Koude melk

‘De foute gezondheid’

Vanille ijs met verse jus d’orange

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,80
2,80
2,80
2,10
3,65

Milkshakes

Chocolade, vanille, aardbei en banaan
middel
groot

Keuze uit vers wit of bruin brood

Bieren

Hertog Jan (tap)
Hertog Jan 0,5l (tap)
Hertog Jan Weizener (tap)
Hertog Jan Weizener 0,5 l (tap)
Hertog Jan Bastaard (fles)
Hoegaarden Witbier (fles)
Hoegaarden Rosée (fles)
Leffe Blond (fles)
Leffe Bruin (fles)
Jupiler 0.0% (fles)

Wijnen
2,20
2,70

Broodjes uit de oven

Rode huiswijn
Witte huiswijn zoet
Witte huiswijn droog
Rosé

Leuk
kado-idee?
IJstijd IJssalon
kadokaart!

IJs op een feestje?
Wat is er nu leuker dan IJstijd ijs scheppen tijdens uw feestje? Zo biedt u uw
gasten de mogelijkheid om zelf hun favoriete smaken uit te kiezen. IJstijd
IJssalons zijn hèt adres op de Veluwe voor de Gelato Thermo Catering
Box. In deze box kunt u diverse smaken ijs bij ons afhalen en tijdens
uw feestje ijs uit de box scheppen en serveren.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.ijstijdijssalons.nl

2,70
5,25
4,00
6,30
3,70
3,95
4,45
3,95
4,75
2,70

Kaas
Ham
Ham en kaas
Ham en brie
Ham, kaas en tomaat
Ham, kaas en ananas
Mozzarella, tomaat en pesto
Zalm en kruidenkaas
Zalm en brie
Geitenkaas, gemengde noten en honing
IJstijd XXL (triple met ham, kaas en ananas)

4,50
4,50
4,95
4,95
5,15
5,15
5,45
6,45
7,15
7,15
7,75

Keuze uit grote witte bol of meergranen bol.
Of een speltbol (+0,50)
Brie, gemengde noten en honing
Gerookte zalm, brie en pesto
Geitenkaas, gemende noten en honing

8,25
8,25
8,25

Belegde broodjes
4,20
4,20
4,20
4,20

Keuze uit grote witte bol of meergranen bol.
Of een speltbol (+0,50)
Kaas
6,15
Ham
6,15
Brie
6,15
Ei
6,15
Huzarensalade
6,15
Kruidenkaas
6,15
Ham en kaas
6,60
Ham en brie
6,60
Ham en ei
6,60
Tonijnsalade en komkommer
6,60
Ham, kaas en tomaat
6,80
Ham, kaas en ananas
6,80
Filet Americain, ui en ei
6,80
Mozzarella, tomaat en pesto
6,80
Gezond (kaas, ham, ei, komkommer en tomaat) 6,95
Gerookte kipfilet, kruidenkaas en chilisaus 6,95
Gehaktbal
7,15
Gerookte zalm en kruidenkaas
7,95

Vers voor u afgebakken...
Al onze broodjes worden vers afgebakken en
belegd. Het kan dus even duren voor wij u
kunnen serveren. Wij hopen op uw begrip.

Onze broodjeskeuken is geopend tot 19.00 uur.
Let op! Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Meer weten? Vraag onze medewerkers.
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Al ons ijs en
onze gerechten
kunnen allergenen
bevatten

Waar vindt u ons?
IJstijd Garderen
Putterweg 2
3886 PC Garderen
0577 - 46 34 77

IJstijd Beekbergen
Dorpstraat 42
7361 AV Beekbergen
055 - 843 27 14

www.ijssalonIJstijd.nl

IJstijd Voorthuizen

IJSTIJD Harderwijk

Hoofdstraat 191
3781 AE Voorthuizen
0342 - 79 50 39

Buiten de Bruggepoort 1
3841 CT Harderwijk
06 - 42 760 956

volg ons op
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