
UkkepUk
‘voor de kleintjes onder ons’

****
Vanille-ijs met spikkels, smurfen saus,  

feeën glitter en een toefje slagroom  
èn een verrassing!

€ 4,50

adVocaat
‘voor juridisch advies’

****
Vanille-ijs, advocaatijs en chocolade-

ijs, advocaatsaus en slagroom 

€ 6,95
 

Zomerkoninkjes (SeiZoen)
‘voor een ieder met de zomer in zijn bol’

****
aardbeienijs, Vanille-ijs, verse aardbeien, 

aardbeiensaus en slagroom 

€ 6,95

ijSkonijn
‘koude dame om op te warmen’

****
Vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom 

€ 6,95

 

Soleil (SeiZoen)
‘als highlight van de dag’

****
Verse jus d‘orange, verse aardbeien 

en citroenijs 

€ 6,95

chocoShock
‘voor de echte Willy Wonka onder ons’

****
Witte chocolade-ijs, Stracciatella-ijs en 

chocolade-ijs, chocoladesaus en slagroom 

€ 6,95

notenkraker
‘om de juiste toon te zetten’

****
Walnootijs, hazelnootijs en pistache-

ijs, gemengde luxe notenmix,
karamelsaus en slagroom 

€ 6,95

 ZoetekaUW
‘alleen voor ‘n èchte snoepkont!’

****
karamelijs, Stroopwafelijs en cookiesijs, 

karamelsaus, kletskop en slagroom 

€ 6,95

SWimming pool
‘voor een duik in het diepe’

****
citroenijs, ananasijs en kokosijs, 

scheutje Blue curaçao en slagroom 

€ 6,95

 ijSkoffie
‘bakkie kouwe koffie’

****
mokka-ijs en Vanille-ijs, espresso koffie

en slagroom 

€ 6,95
 

kleUr Bekennen
‘kies je eigen smaak’

****
3 bollen naar keuze 

en slagroom

€ 5,95

4 bollen naar keuze
en slagroom

€ 6,95

tWiZZl me
****

coupe van Softijs met gewenste saus,  
6 toppings naar keuze en slagroom.

€ 6,95

Coupes

ijSparadijS  -  BeatrixStraat 39  -  1781 em den helder  -  WWW.ijS-paradijS.nl

M ijSparadijS den helder

kitkat
twix

Snickers
reese’s

daim

Speculoos
oreo

Stroopwafel
Zoete aardbeien

Zoete kersen
gezouten karamelparels

karamelblokjes
mix chocolade parels

choc’n chip cookies
mini Beertjes

mini marshmallows
mini Smarties

chocokrullen melk
chocokrullen Wit
Schuimstaafjes

aardbeiensaus
caramelsaus

cookie dough saus
chocoladesaus
Smurfen saus

kikker saus
kinderbueno saus

gezouten caramelsaus
advocaatsaus

toppingS SaUZen

als extra          op de coupe à € 0,50



Gebak
What’S apple

‘doe gezond, eet een appel’
****

Warm puntje appelkruimel met bolletje
kaneel- of Vanille ijs en slagroom

€ 4,00

aardBeien Vlaai met
Slagroom SeiZoen

‘uiteraard elke dag ècht vers uit limburg’
****

punt met koekbodem, banketbakkersroom,
hollandse aardbeien en slagroom

€ 3,10

BroWnie fanplate
‘omdat chocolade nou eenmaal gelukkig

maakt!’
****

Brownie fudge, bolletje Wit chocolade
ijs of chocolade ijs en slagroom

€ 4,50

Dranken
warm

thee
€ 2,50

Warme chocolademelk
€ 2,85

Warme chocolademelk
met verse toef slagroom

€ 3,45

espresSo
€ 2,75

koffie
€ 2,75

cappUccino
€ 2,95

koffie Verkeerd
€ 2,95

Dranken
koel

coca cola
€ 2,75

fanta SinaS
€ 2,75

Sprite
€ 2,75

ice tea
€ 2,75

Spa BlaUW of rood
€ 2,75

Bitter lemon
€ 2,75

tonic
€ 2,75

caSSiS
€ 2,75

appelSap
€ 2,85

friSti
€ 2,85

chocomelk
de enige èchte

€ 2,85
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