Onze 'partners-in-ice'.
Ons schepijs wordt ambachtelijk
bereid op een gezellige
familieboerderij in Overijssel.
Gerrit verzorgt de koeien
en Wilma maakt met haar kleine
team het natuurlijke schepijs.

Lekker én natuurlijk
schepijs maakt elk
moment mooier...

Bereid met zo veel mogelijk
natuurlijke producten en zo
min mogelijk kleurstoffen.

Natuurlijk Schepijs

50 smaken

7 dagen per week

Ons schepijs is niet

Jawel. Je leest het

In het hoogseizoen zijn

alleen natuurlijk maar

goed. Wij hebben maar

wij 7 dagen per week

ook heel vriendelijk

liefst 50 verschillende

open om voor jouw ons

voor de koeien.

smaken schepijs.

ijs te scheppen.

Laten we Wijk aan Zee samen schoon houden!
Wijk aan Zee is natuurlijk de allermooiste badplaats van Nederland.
Laten we daarom samen het dorp schoon houden door onze servetjes,
lepeltjes en ijsbekers netjes in de prullenbak te gooien. Bedankt!

De IJsgalerij

Zwaanstraat 22 - 1949 BC - Wijk aan Zee

Menukaart
Schepijs

Meeneem exemplaar voor straks.
Met deze flyer kun je alvast lekker voorgenieten van al het lekkers wat je straks kan bestellen.
Neem deze menukaart dus vooral mee, bewaar hem in je tas of plak hem op de koelkast!
Ben je op dieet? Geen probleem... Ons heerlijke sorbert ijs is laag in calorieën.

www.deijsgalerij.nl

je volgt ons op facebook en instagram

Als echte galerij hebben wij smaken in overvloed...
Bij De IJsgalerij serveren wij maar liefst 50 verschillende smaken schepijs!
Daarvan liggen er altijd 30 vaste smaken in onze vitrines welke favoriet zijn.
Al deze klassiekers kun je terugvinden in deze menukaart.
Met de overige 20 smaken schepijs variëren wij er smakelijk op los.
Denk aan smaken zoals Spekkoek, Oma’s cakebeslag, Kersenkolder, Stroopwafel en meer.
Deze smaken kun je in onze vitrines terug vinden. Wees er wel snel bij, want op is op.

Vaste smaken roomijs

Maak je ijsje nog lekkerder!
Luxe hoorntjes

€ 0.60

Kleine milkshake

€ 3.10

Glutenvrij hoorntje

€ 0.80

Middelgrote milkshake

€ 3.60

Slagroomwafel (per stuk)

€ 0.45

Grote milkshake

€ 4.10

Milieuvriendelijk bakje

€ 0.65

Verse slagroom

€ 0.65

Disco-, nootjes- of spekjesdip € 0.30

Vaste smaken roomijs

Verse milkshakes

Chocolade- of karamelsaus

€ 0.60

Van elke smaak schepijs kun je
Onze
milkshakes worden vers bereid.
een milkshake bestellen!

Je kunt van bijna alle smaken
schepijs een milkshake laten maken!

Aardbei ● ●

€ 1.30

● Pinda Rock ● ● ● ●

€ 1.30

Banaan ● ●

€ 1.30

Tiramisu ● ● ● ● ●

€ 1.30

● Pistache ● ●

€ 1.30

Cookie Dough Caramel ● ● ● ●

€ 1.30

Bokkenpootjes ● ● ● ●

€ 1.30

Zoals je ziet hebben wij onze ijssmaken voorzien van allergenenlabels en

€ 1.30

allergenenstippen. Deze geven aan welke allergenen er in ons ijs zitten.
Want wij vinden het belangrijk dat onze gasten weten wat er in elk ijsje zit.

Chocolade ● ●

€ 1.30

Witte chocolade ● ●

€ 1.30

● Hazelnoot ● ●

Van elke smaak schepijs kun je
Bubble
●●
een milkshake
bestellen!

Allergeneninformatie van ons schepijs

€ 1.30

Monchou ● ● ● ●

€ 1.30

Stracciatella ● ●

€ 1.30

Boer’n Jongens ● ● ●

€ 1.30

Kokos ● ●

€ 1.30

Gember ● ●

€ 1.30

Advocaat ● ● ● ●

€ 1.30

After Eight ● ●

€ 1.30

Hierdoor weten wij altijd precies wat er in ons ijs zit!

Boer’n slagroomijs ● ●

€ 1.30

De naamkaartjes in onze vitrine hebben ook de kleuren van de allergenenlabels en

Lemon Cheesecake Crumble ● ● ● ● € 1.30

Gelukkig wordt al ons natuurlijke schepijs op een kleine familieboerderij gemaakt.

de allergenenstippen staan hier opgeplakt.

Vaste smaken sorbetijs

Vaste yoghurtijs

Heb je evengoed vragen over allergenen? Stel deze gerust, we helpen je graag!
€ 1.30

Citroen ●

€ 1.30

Naturel ● ●

Bloedsinaasappel ●

€ 1.30

Griekse yoghurt passievrucht ● ● € 1.30

Watermeloen ●

€ 1.30

Mango/papaya ●

€ 1.30

Vaste smaken suikervrij ijs
● Hazelnoot ● ●

€ 1.30

Framboos ● ●
Kersen ● ●
Van elke smaak schepijs kun je
Vlierbessen
● ● bestellen!
een milkshake
Granaatappel ● ●

€ 1.30
€ 1.30
€ 1.30
€ 1.30

Naast hazelnoot serveren wij ook

Kwarkijs en karnemelkijs

altijd een 2e suikervrije ijs

Wij serveren ook vaak kwarkijs en

met een wisselende smaak.

karnemelkijs als wisselende smaken.

Allergenenlabels

Allergenenstippen

Glutenvrij

● Bevat lactose

Bevat gluten

● Bevat ei

● Kan sporen van gluten bevatten

● Bevat alcohol
● Bevat soja
● Bevat pinda’s
● Kan sporen van noten bevatten
● Bevat noten

De IJsgalerij

Zwaanstraat 22 - 1949 BC - Wijk aan Zee

www.deijsgalerij.nl

je volgt ons op facebook en instagram

