
Dagelijks vers 

ambachtelijk ijs
 

Jo’s ijssalon
Welkom bij 



Bij Jo’s ijssalon
is het altijd feest!

Even een 
verwenmomentje

Dagelijks
lekker vers



slagroom

Coupe Aardbei* € 8,95 Vruchten Coupe € 8,95
Aardbei ijs, vanille ijs, verse aardbeien, 
slagroom, aardbeien saus

Verschillende soorten vruchtenijs, vers fruit, 
slagroom, kiwi saus

Gemengd Vruchtenijs € 7,25 Coupe Kersen € 8,95
Verschillende soorten vruchtenijs, slagroom, 
maracuja saus

Vanille ijs, slagroom, witte chocolade dip, 
klein hoorntje met warme kersen, kannetje 
met warme kersen

Coupe Amarena € 8,95 Coupe Meloen* € 8,95
Vanille ijs, Amarena kersen, witte chocolade dip, Watermeloen ijs, vers fruit, slagroom, meloen 

saus

Coupe Framboise € 8,95 Coupe Sunrise € 7,25
Vanille ijs, frambozen ijs, slagroom, witte 
chocolade dip, klein hoorntje met warme 
frambozen, kannetje met warme frambozen

Sinaasappel ijs, vanille ijs, sinaasappelsap, 
slagroom, stukje sinaasappel en een rietje

Coupe Picasso € 7,25
Verfrissende coupe met Meloen, Limoncello en 
aardbei ijs, kiwi saus, slagroom

*deze coupes zijn seizoensgebonden

Fris & Fruitig



Choco & Noot

Dame Blanche € 7,50 Coupe Noire € 7,50
Vanille ijs, slagroom, warme chocolade saus, 
nootjes dip

Chocolade ijs, slagroom, witte chocolade dip

Noten Coupe € 8,95 De Groene Noot € 9,25
Verschillende soorten notenijs, verse noten, 
slagroom, nootjes dip

Stracciatella ijs, Pistache ijs en lemon 
pistache ijs, slagroom, verse noten en 
Pistache dip

Bananensplit € 8,95 Coupe Krokant € 8,25
Vanille ijs, verse banaan, slagroom, chocolade 
saus, bananen saus, nootjes dip

Crocangello ijs, hazelnoot ijs, vanille ijs, 
slagroom, karamel saus, krokante dip

Coupe Stracciatella € 7,50 Chocomel Sorbet € 7,95
Stracciatella ijs, vanille ijs, slagroom, warme 
chocolade saus, chocolade dip

Chocolade ijs, vanille ijs, chocomel, slagroom, 
chocolade saus

Coupe Karamel € 7,50
Karamel ijs, chocolade ijs, slagroom, karamel 
saus, karamel schaafsel



Kinderijs

Coekies € 5,50 Pinokkio € 5,50
2 bollen ijs naar keuze, slagroom, versierd met 
verschillende koekjes

2 bollen ijs naar keuze, slagroom, 
kinderhoorntje, smarties en discodip

kinderbeker € 6,50 Kinder spaghetti 
bolognaise

€ 6,25

2 bollen ijs naar keuze met slagroom en 
discodip. De beker mag mee naar huis!

Vanille ijs, aardbeien saus, witte chocoade 
dip en slagroom

Kinder spaghetti 
Fragola

€ 6,95 Kinder aardbei coupe € 5,95

Vanille ijs, verse aardbeien, aardbeien saus, 
witte chocoade dip en slagroom

1 bol ijs naar keuze, verse aardbeien, 
slagroom

T Smurfje € 5,50
2 bollen smurfen ijs, slagroom smurfen dip en 
een snoepje



Specials

Keulse Coupe € 10,95 ‘t Peertje € 9,25
Appeltaart ijs, vanille ijs, slagroom, nootjes dip, 
stukjes cake en warme appeltjes

Kaneel ijs, vanille ijs, caramel ijs, slagroom, 
kaneel poeder en peertjes in siroop

Koekjes Coupe € 9,25 Spaghetti bolognaise ijs € 7,95
Mamma mia ijs, Oreo ijs, Cookies ijs, Bastogne 
koekje, Oreo kruimel, Slagroom en warme 
chocolade saus

Gebaseerd op het Italiaanse gerecht maar 
dan van vanille ijs, met aardbeien saus en 
witte chocolade, slagroom

Coupe After Eight € 8,95 Spaghetti di frutta € 9,25
After eight ijs, stracciatella ijs, slagroom, after 
eight chocolaatjes, warme chocolade saus, 
chocolade dip

vanille ijs, vers fruit, bosvruchten saus, witte 
choclade dip, slagroom

Spaghetti di noce € 9,25 Spaghetti di fragola € 9,25
hazelnoot ijs, verse noten, chocolade saus, witte 
chocolade dip,slagroom

vanille ijs, verse aardbeien, aardbeien saus, 
witte chocolade dip,slagroom

Spaghetti alla Banana € 9,25
Vanille en chocolade ijs, verse banaan, 
chocolade saus, witte chocolade dip,slagroom



Specials 18+

Coupe 43 € 9,95 Nuts Fantasy € 9,95
Vanille ijs, Yoghurt persik-sinaasappel ijs, vers 
fruit slagroom en likeur 43

Chocolade en noten ijs, Verse noten 
Hazelnoot likeur, slagroom, nootjes dip

Coupe Advocaat € 9,50 Dark Side € 11,25
Vanille ijs, Advocaat likeur, slagroom en 
chocolade saus

Karamel ijs, Chocolade ijs, Coffee Break ijs, 
Kaneel ijs, slagroom, nootjes dip, kaneel dip, 
chocolade dip en Baileys likeur

Coupe Jo’s € 11,25
Karamel ijs, hazelnoot ijs, chocolade ijs, vanille 
ijs, slagroom, bitterkoekjes, nootjes dip en 
Amaretto likeur

  





Tapas

2 Tapas € 8,00
2 ijscoupes naar keuze

3 Tapas € 12,00
3 ijscoupes naar keuze

4 Tapas € 16,00
4 ijscoupes naar keuze

Kunt u geen keuze maken uit onze ijskaart? Ga dan voor onze tapas en geniet van diverse ijscoupes in 
kleinere porties! U heeft keuze uit de volgende ijscoupes:

Bananensplit
Aarbeien Coupe
Vruchten Coupe
Witte Dame
Zwarte Heer
Noten Coupe

Keulse Coupe
Yoghurt Fruit
Coupe Stracciatella
Coupe Krokant
Coupe Amarena
Coupe Sunrise



Smoothies

Tropical Twist:
Ananas/mango/papaya

€ 7,25 Blueberry Heaven:
Bosbes/aardbei

€ 7,25

Xtra Energie:
Aardbei/Banaan

€ 7,25 Tropical Delight:
Perzik/passievrucht/
mango

€ 7,25

Verse smoothie met ijs € 8,75

Heerlijk vers gemixte smoothies met 100% fruitsap!

U kunt uw verse smoothie ook uitbreiden met heerlijk vers roomijs of yoghurtijs naar keuze!



Soft ijs

Coffee Soft € 7,95 Karamel Soft € 7,95
Frozen Yoghurt of Vanille softijs met coffee 

boontjes

Frozen Yoghurt of Vanille softijs met karamel 
schepijs, slagroom, karamel saus en karamel 
schaafsel

Noten Soft € 8,95 Aardbei Soft € 8,95
Frozen Yoghurt of Vanille softijs met noten 
schepijs, verse noten, slagroom en nootjes dip

Frozen yoghurt of vanille softijs met aardbeien 
schepijs, verse aardbeien, slagroom en 
aardbeien saus

Fruit Soft € 8,95 Mamma mia Soft € 7,95
Frozen yoghurt of vanille softijs met framboos 
schepijs, vers fruit, slagroom en maracuja saus

Frozen Yoghurt of Vanille softijs met Mamma 
mia schepijs, Bastogne koekjes, slagroom en 
Karamel saus

Choco Soft € 7,95
Frozen Yoghurt of Vanille softijs met Chocolade 
schepijs, slagroom, Chocolade saus en choco 
dip

Nieuw bij Jo’s IJssalon! Vers ambachtelijk softijs uit eigen keuken in de smaken vanille en frozen yoghurt. 
Heerlijk op een hoorntje of in onze smaakvolle coupes.



Yoghurt

Yoghurt Fruit € 8,95 Yoghurt Bosvruchten € 8,95
Yoghurt ijs, vers fruit, slagroom en kiwi saus Yoghurt ijs, yoghurt bosvruchten ijs, 

slagroom, witte chocolade dip en kannetje 
warme bosvruchten

Yoghurt Framboise € 8,95 Yoghurt Aardbeien € 8,95
Yoghurt ijs, slagroom, witte chocolade dip en 
kannetje warme frambozen

Yoghurt ijs, yoghurt aardbeien ijs, verse 
aardbeien, slagroom en aardbeien saus

Yoghurt Amarena € 8,95 Coupe Yoghy € 10,95
Yoghurt ijs, yoghurt amarena ijs, Amarena 
kersen, slagroom en witte chocolade dip

4 bollen verschillende soorten Yoghurt ijs, 
verse aardbeien, slagroom en aardbeien saus

Yoghurt Kersen € 8,95
Yoghurt ijs, Slagroom, witte chocolaade dip en 
een kannetje warme kersen



Dranken en Gebak

€ 2,70

Thee € 2,95

€ 2,95

Warme chocomel € 2,70

Cola, Cola Zero, Cola Zero Cherry, Fanta, Cassis, Sprite, Chaudfontaine 
blauw of rood, chocomel koud, Appelsap,  Jus d’orange, Bitter lemon, Fuze 
tea sparkling, fuze tea green, fuze tea mango/Chamomile

€ 2,75

Red bull € 2,95

Hertog Jan pils € 2,95

Radler 0.0 € 2,95

Wijn: Wit of Rood € 4,25

In Love With Sweets:

Appeltaart € 2,70 

Wafel € 2,70

ijs naar keuze erbij € 1,75

Poeder suiker € 0,00

Chocolade saus warm of koud € 0,50

Slagroom € 0,90

Warme Kersen € 1,95

Warme Bosvruchten € 1,95

Warme Frambozen € 1,95

Vers Fruit € 1,95

Verse Aardbeien € 1,95

Verse Banaan € 1,95

Cappuccino, Koffie verkeerd

Koffie, Espresso



Ko�e Speciaal

€ 5,25

€ 4,75

€ 4,75

€ 5,25

€ 5,25

€ 5,25

Irish Coffee     Espresso met whisky likeur op bruine suiker en slagroom € 5,95

Latte Macchiato € 3,95

Latte Macchiato Karamel    Latte Macchiato met karamel siroop en slagroom € 5,25

Latte Macchiato Cinnamon     Latte Macchiato met kaneel siroop en slagroom € 5,25

Latte Macchiato Hazel         Latte Macchiato met hazelnoot likeur en slagroom € 5,95

Latte Macchiato Ome Jo      € 5,95

Iced Drinks

€ 4,95

€ 5,95

€ 5,95

JsChocolade           Vanille ijs, koude chocomel, slagroom     59,4 €

IJsChocolade Karamel Vanille ijs, koude chocomel, Karamel siroop slagroom € 5,95

IJsChocolade Cinnamon Vanille ijs, koude chocomel, Kaneel siroop slagroom, € 5,95



Lunch Kaart

Tosti Kaas € 5,25 Tosti Ham/Kaas € 5,25
Kaas Ham en kaas

Tosti Italia € 6,50 Tosti Pesto € 6,50
Tomatensaus, Mezzarella, Salami, Italiaanse 
kruiden, kaas en rode ui

Pesto, Tomaat en Mozzarella

Stokkie Gezond € 6,75/5,75 Stokkie Ham/Kaas €5,75/4,75
Ham, kaas, sla, tomaat, ei en komkommer en 
remoulade saus

Stokkie Ham € 5,25/4,25 Stokkie Kaas € 5,25/4,25
Ham Kaas

Stokkie Warme bal € 6,95/5,95 Stokkie Carpaccio € 7,50/6,50
Warme gehaktbal huisgemaakt, sla,  
pikante of mosterd saus

Pesto, rucola sla,carpaccio, pijnboompitten, 
truffel mayonaise, parmazaanse kaas

Soep van de dag € 5,25

met brood en kruidenboter

Keuken open tot 14:00 uur



Allergieën

Melk Noten

Soja Pinda’s

Gluten Ei

Sesamzaad Mosterd

Lupine Selderij

Zwaveldioxide Weekdieren

Vis Schaaldieren

Heeft u last van een voedselallergie? Bij Jo’s IJssalon is kiezen nog nooit zo makkelijk geweest!
Dankzij onze allergie vriendelijke ijskaart ziet u in één oogopslag of er eventuele voedingsmiddelen in een 
coupe zitten waar u niet tegen kunt.

Heeft u vragen over een bepaalde allergie? Vraag het onze medewerkers!

Let op: Bij iedere ijscoupe zitten koekjes en chocolaatjes houd dus rekening met een glutenallergie en 
             geef dit even aan




