ISBAR

HÅNDLAVET FLØDEIS/
HJEMMEBAGTE VAFLER:



+softice

VAFFEL / BÆGER

1 KUGLE		
28,-
2 KUGLER		
37,-
3 KUGLER		
46,-
4 KUGLER		
55,ICEBREAKER		46,-

Inkl. brændt guf + jordbærmarmelade

DREAMBOX TAKE AWAY 187,-

1 liter i termoboks (ca. 12 kugler), 6 vafler (for 2-3 kugler),
guf og syltetøj. Vælg op til 4 varianter.

SOFT ICE:

VAFFEL / BÆGER

MEDIUM 		34,- 
LARGE			 41,-

EXTRA:
TOPPINGS:

6,-

Chokopulver, choko pailletter, lakrids pailletter, tivolidrys

DRINKS:
COFFEE

25,-

MILKSHAKES

50,-

ISKAFFE

50,-

Kaffe, Espresso, Caffe Latte, Cappuccino
0,4 l
På valgfri is, toppet med flødeskum, drys og karamel
0,4 l
Dobbelt espresso og vaniljeis blendet som milkshake

MYNTE-CHOKOLADE

VANILJE

CHOKOLADE

Velsmagende og forfriskende mynte is som
kombinerer en frisk myntesmag med knasende
og intense chokoladeflager.

En klassisk og cremet vanilje is, lavet af mælk
og fløde fra køer på græs og store vaniljekorn
fra Madagascar bourbon vaniljestænger.

En ukompliceret og klassisk chokolade is
lavet på Callebauts 72,7% chokolade og
balancerer på smagen mellem blød og mørk.

KONGE-ESKIMO

NUTELLA-KIKS

BANANASPLIT

En gammel klassiker i en nyfortolkning.
Lækker flødeis med velsmagende
solbærsyltetøj og mørk, sprød chokolade.

En cremet mælkeis blandet med fløjlsblød
nutellacreme og knuste chokoladekiks
med masser af crunch.

Lækker banan is lavet på modne
og smagfulde bananer, mørk
chokoladecreme og blød karamel.

AMERENA KIRSEBÆR

PISTACIE

RABARBERSORBET

Frisk og cremet mælkeis med søde og
store Amarena kirsebær, som er berømte
for deres intense smag.

Baseret på let ristede pistacienødder, som
omdannes til en intens olieekstrakt.
Giver en dyb og nøddeagtig smagsoplevelse.

Sød og syrlig is baseret på italienske
is traditioner kombineret med den
klassiske danske rabarber.

JORDBÆRSORBET

JORDNØD-KARAMEL

LAKRIDS

Den naturlige jordbærsorbet er lavet på
hele jordbær, hvor alt fra bærrene bliver
anvendt i isen.

Sød jordnødde is med flere lag af blød
karamel og cremet nutella. Et sikkert hit
hos alle nødde elskere.

Cremet mælkeis med fyldig og dyb lakrids
smag. Lavet på 100% ægte lakridsrodspulver
som fuldender den intense smagsoplevelse.

HINDBÆRSORBET

HAVNTORNSORBET

NOUGAT-HONNING

En frisk og intens sorbet lavet af dybrøde
hindbær. Blendet og frasorteret kerner, hvilket
efterlader denne sorbet ren og naturlig.

Skøn og anderledes sorbet is baseret på det
intense danske superbær - havtorn

Sød og dejlig is med knasende stykker af
gammeldags hjemmelavet nougat hvilket giver
en helt unik konsistens og smagsoplevelse.

HVID CHOKOLADE

MANGOSORBET

Hvid chokolade is er en mild og sødmefyldt
is fremstillet af god Blanc Satin chokolade
fra franske Callebaut

Mangosorbet isen er lavet af frisk mango, som
er en eksotisk frugt med dyb og sød smag.

KITZCHEN CHEE Z ECAKE

Frisk og syrlig fløde/youghurtis med
bastognekiks og solbær. En ægte “cheese cake”
specielt udviklet til Kitzchen.

