Brusselse wafels
Wafel naturel ..................... € 3,25
Met poedersuiker.

Wafel choco ........................ € 4,25
Met vanille ijs, warme chocolade
en slagroom.

Wafel caramel .................... € 4,25
Met caramel ijs, caramel topping
en slagroom.

Wafel kersen ....................... € 4,50
Met vanille ijs, warme amarene kersen
en slagroom.

SHAKES
MILKshakes...........................€ 3,75

Kies zelf een smaak uit de ijsvitrine, dan maken wij
met volle melk de lekkerste milkshake.

FRUITshakes..........................€ 3,75

WIJ ZIEN
U GRAAG WEER
BIJ DANICE!

Kies zelf een fruitsmaak uit onze ijsvitrine, dan
maken wij met vers geperste sinaasappelsap of
yoghurt de lekkerste fruitshake.

www.ijscafedanice.nl

wifi wachtwoord
danicemakesmyday

KOFFIE

speciale KOFFIEs

Warme drankjes

Lungo ...................................... € 2,25

White mocha ........................ € 3,25

Thee ....................................... € 2,25

Een gewone koffie.
Dubbele lungo € 2,85

Espresso .................................. € 2,25
Aromatische sterke koffie.
Dubbele Espresso € 2,85

Cappuccino ............................ € 2,75
Espresso met warme melk en melkschuim.

Flat white ............................. € 2,95
	Een typisch Australische koffie, gezet als
dubbele ristretto, aangevuld met warme
melk en een dunne melkschuimlaag.

Latte (koffie verkeerd) ........... € 2,95
	Espresso met veel warme melk en
een klein beetje melkschuim.

Latte macchiato ................... € 2,95
	Espresso met warme melk en melkschuim.
Doordat de espresso pas later wordt
toegevoegd aan de melk ontstaan er
laagjes in de koffie.

ijskoffies
Iced caffe latte ................... € 3,50
 spresso, witte chocalade ijs en
E
witte chocolade topping.

Iced caffe mocha ................. € 3,50
E
 spresso, mokka ijs en witte
chocolade topping.

	Espresso, witte chocoladesiroop, warme
melk en witte chocolade topping.

Caramello .............................. € 3,25
	
Espresso, caramelsiroop, warme melk
en caramel topping.

Hazelino ................................. € 3,25
	Espresso, hazelnootsiroop, warme
melk en chocolade topping.

Keuze uit diverse smaken

Verse munt thee ................. € 2,75
Verse munt thee met takjes verse munt en honing.

Verse kruiden thee ............ € 3,25
Verse thee met takjes verse kruiden en honing.

Chai Tea latte ..................... € 2,95
Zwarte thee extract, kruiden en warme melk in de
smaken kaneel of vanille/honing.

Warme chocolademelk ..... € 2,95

Moccachino ........................... € 3,25

Warme opgeschuimde melk met echte chocolade:
melk, puur, wit of gemengd.

Skinny special ...................... € 3,25

lekker frisss

	Espresso, warme chocolademelk en
chocolade topping.

	Espresso, warme magere melk en
suikervrije siroop.

Frisdrank............................... € 2,25
Ice tea.................................... € 2,25
Chocomelk en Fristi........... € 2,25

Iced caffe hazelnoot .......... € 3,50
E
 spresso, hazelnoot ijs en
chocolade topping.

Iced caffe caramello .......... € 3,50
 spresso, caramel ijs en
E
caramel topping.

Affogato ................................ € 3,25
D
 ubbele espresso met een
bol vanille ijs.

Biologische sappen............. € 2,75
Verse jus d’orange.............. € 3,00
Groot € 3,75

