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“ Ons ambachtelijk ijs wordt in 
eigen keuken geproduceerd. 
Midden in  het centrum van Venlo 
is onze moderne ijskeuken te 
vinden. Onze ijskeuken is volledig 
omringd door glas dus aarzel niet 
om een kijkje te nemen”. 



‘De Kiosk’  is reeds een begrip in Venlo, 
gevestigd op een unieke locatie aan de 
Maas. U kunt hier genieten van een 
heerlijk  vers bereid ijsje. Tevens staan er 
overheerlijke  coupes op de kaart of 
bijvoorbeeld een verfrissend drankje. 
Ons terras met direct uitzicht op de Maas 
is de perfecte plek om te genieten van 
een heerlijke ijscoupe of een kopje koffie. 
Laat u verrassen door een van onze mooie 
ijscreaties en geniet van deze 
unieke beleving!

Team IJsco Fantastico! 
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DAME BLANCHE                                                          6.50
vanille ijs, stracciatella ijs, warme chocolade saus
en slagroom

COUPE KARAMEL       6.50
vanille ijs, karamel ijs, chocolade ijs, warme karamel saus 
en slagroom

SOFT & CRUNCH       6.30 
softijs, crocantino ijs, vanille ijs, karamelsaus, 
bastogne crunch en slagroom

COUPE KROKANT                                                              7.30
crocantino ijs, walnoot ijs, vanille ijs, gemengde noten,
nootjes en slagroom

Kleine coupe mogelijk - €2.20 (2 bollen minder)
Heeft u allergieën? Meld het ons.
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COUPE HAZELNOOT                                                      7.30
hazelnoot ijs, crocantino ijs, vanille ijs, gemengde noten
en slagroom

COUPE STRACCIATELLA                                                  6.50
vanille ijs, stracciatella ijs, chocolade saus en slagroom 

 
COUPE WHITE CHOCOLAT                                              6.50
witte chocolade ijs, stracciatella ijs, witte chocolade saus 
en slagroom

CHOCO & NUTS XL                                                     14.90
voor de echte ijsliefhebber! Een grote coupe met chocolade 
en nootachtige ijssoorten, gemengde noten, biscuits, 
hazelnoot-chocolade saus en slagroom
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OREO COUPE        7.20
oreo ijs, cookies ijs, crunched oreo cookies, 
chocolade saus en slagroom

OREO WHITE CHOC       7.20
oreo ijs, witte chocolade ijs, crunched white oreo
witte chocolade saus en slagroom

BUENO COUPE        7.20 
bueno ijs, chocolade ijs, hazelnoot ijs, stukjes bueno,
hazelnoot-chocolade saus en slagroom

BUENO WHITE COUPE      7.20
bueno ijs, witte chocolade ijs, stukjes witte bueno,
witte chocolade saus en slagroom

COOKIES CRUMBLE       7.20
cookies ijs, chocolade ijs, vanille ijs,
cookie crumble, chocolade saus en slagroom
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SALTY CHOC        7.20
karamel zeezout ijs, hazelnoot ijs, vanille ijs, pindarotsjes
en slagroom

CHOCO & NUTS       7.20
chocolade ijs, stracciatella ijs, hazelnoot ijs, crocantino ijs,
gemengde noten, hazelnoot-chocolade saus en slagroom

COFFEE & NUTS       7.20
mokka ijs, crocantino ijs, hazelnoot ijs, gemengde noten, 
mokka saus, nootjes en slagroom

CARAMEL & NUTS       7.20
karamel ijs, crocantino ijs, hazelnoot ijs, gemengde noten,
karamel saus, nootjes en slagroom 

CHOCO LOCO
chocolade ijs, stracciatella ijs, witte chocolade ijs,    7.50
stukjes brownie, chocolade saus en slagroom 

SCHWARZWALDER KIRSCH     7.50
chocolade ijs, vanille ijs, stracciatella ijs, 
kersen, amarena saus en slagroom
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AARDBEIEN COUPE       7.90
aardbeien ijs, vanille ijs, aardbeiensaus, verse aardbeien
en slagroom

STRAWBERRY LEMON      7.90
aardbeien ijs, citroen ijs, aardbeiensaus, verse aardbeien
en slagroom

COUPE BANAAN       6.90
vanille ijs, bananen ijs, aardbeien ijs, bananensaus,
verse banaan en slagroom

BANANENSPLIT       6.50
vanille ijs, bananen ijs, chocolade ijs, chocolade- en
bananensaus, verse banaan en slagroom

VRUCHTEN COUPE       7.90
vier soorten vruchten ijs, vers fruit, passievruchtsaus
en slagroom
 
COUPE EXOTIC        7.50
exotisch vruchten ijs, ananas stukjes, mango stukjes,
passievruchtsaus en slagroom

VERS FRUIT MET SLAGROOM     5.90
portie vers gemengd fruit met passievruchtsaus en slagroom

Kleine coupe mogelijk - €2.20 (2 bollen minder)
Heeft u allergieën? Meld het ons.
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SWEET & SOUR COUPE      6.50
groene appel ijs, citroen ijs, limoen ijs, passievruchtsaus
en slagroom

COUPE BOSVRUCHTEN      7.50
bosvruchten ijs, frambozen ijs, vanille ijs, bosvruchten,
bosvruchtensaus en slagroom

COUPE MELOEN       7.50 
watermeloen ijs, meloen ijs, vanille ijs, verse meloen
en slagroom

COUPE ANANAS       7.50
vier bolletjes vanille ijs, verse ananas, ananassaus
en slagroom

VRUCHTEN COUPE XL      15.90
voor de echte fruit liefhebber! een grote coupe met acht
bollen vruchten ijs, heel veel vers fruit, passievruchtsaus
en slagroom
 



YOGHURT AARDBEI       7.90
yoghurt ijs, yoghurt aardbeien ijs, aardbeien ijs, 
verse aardbeien en slagroom

YOGHURT MANGO       7.90
yoghurt ijs, mango ijs, mango stukjes, mango saus
en slagroom

YOGHURT BOSVRUCHTEN     7.90
yoghurt ijs, yoghurt bosvruchten ijs, bosvruchten ijs,
blauwe bessen, frambozen, bosbessen saus en slagroom

YOGHURT AMARENA      7.90
yoghurt ijs, yoghurt amarena ijs, amarena kersen, amarena saus
en slagroom

YOGHURT FRUIT       7.90
yoghurt ijs, yoghurt bosvruchten ijs, yoghurt aardbeien ijs, 
vers fruit, mango saus en slagroom

kleine coupe mogelijk - €2,20 (2 bollen minder)
Heeft u allergieën? Meld het ons.
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“Onze Yoghurt Bosvruchten 
coupe.  Gemaakt met de   
beste ingrediënten en fruit. 
Afkomstig van telers uit eigen 
regio”.



IJSKO
FFIES

IJSKOFFIE         6.10
mokka ijs, vanille ijs, verse koffie en slagroom

IJSKOFFIE VANILLE       6.10
twee bolletjes vanille ijs, monin vanille,
verse koffie en slagroom

IJSKOFFIE KARAMEL      6.10 
vanille ijs, karamel ijs, monin karamel,
verse koffie en slagroom

IJSKOFFIE HAZELNOOT      6.10
vanille ijs, hazelnoot ijs, monin hazelnoot,
verse koffie en slagroom

IJSKOFFIE CHOCOLADE      5.90
vanille ijs, chocolade ijs, monin chocolat,
verse koffie en slagroom

IJSKOFFIE WHITE CHOCO      6.10
vanille ijs, witte chocolade ijs, monin white chocolat,
verse koffie en slagroom

IJSKOFFIE AMARETTO (18+)     7.90
vanille ijs, mokka ijs, amaretto likeur, verse koffie
en slagroom

Heeft u allergieën? Meld het ons.



“Onze ijskoffie wordt bereid met de 
beste italiaanse espresso. Verder 
voegen we hier ons vers ijs en 
slagroom aan toe”.
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CHOCODROOM       5.90
vanille ijs, chocolade ijs, chocomel en slagroom

CHOCODROOM SOFTIJS      5.90
vanille softijs, chocomel en slagroom

ICE CREAM SODA       5.90
aardbeien ijs, citroen ijs, spa rood, grenadine en slagroom 

AARDBEIEN SORBET       5.90
vanille softijs, verse aardbeien, aardbeiensaus en slagroom

VRUCHTEN SORBET       5.90
vanille softijs, vers fruit, kiwi saus en slagroom

KERSEN SORBET       5.90
vanille softijs, amarena kersen en slagroom

ANANAS SORBET        5.90
vanille softijs, verse ananas, ananas saus en slagroom
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YOGHURT CERISE       8.90
yoghurt ijs, yoghurt amarena ijs, kersenlikeur,
amarena kersen en slagroom

PASSION FRUIT       8.90
verschillende soorten vruchten ijs, passion likeur, vers fruit
en slagroom

COUPE BLUE CURACAO      8.90
citroen ijs, sinaasappel ijs, vers fruit, blue likeur, vers fruit
en slagroom

COUPE PISANG        8.90
bananen ijs, vanille ijs, pisang likeur, verse banaan
en slagroom

IJSKOFFIE AMARETTO      8.90
mokka ijs, vanille ijs, amaretto likeur, verse koffie
en slagroom

ARANCIA LATTE       8.90
vanille ijs, sinaasappel ijs, jus d’orange,
likeur 43 en slagroom

BOERENJONGENS       8.50
Malaga ijs, vanille ijs, boerenjongens met likeur, 
slagroom

Heeft u allergieën? Meld het ons.
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KIDSBEKER        4.90
vanille ijs, aardbeien ijs, slagroom en discodip
in een leuke beker voor mee te nemen!

CHOCOBEKER        4.90
vanille ijs, chocolade ijs, chocolade saus, slagroom
en discodip in een leuke beker voor mee te nemen!

SMURFENBEKER       4.90 
twee bolletjes smurfen ijs, slagroom en discodip
in een leuke beker voor mee te nemen!

COOKIES         4.90
cookies ijs, oreo ijs, slagroom en discodip
in een leuke beker voor mee te nemen!

FRUITBEKERTJE       4.90
twee bolletjes vruchten ijs, slagroom en discodip
in een leuke beker voor mee te nemen!

Heeft u allergieën? Meld het ons.
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        normaal groot

MILKSHAKE      3.90  
aardbei, chocolade, banaan of vanille

       

SMOOTHIE AARDBEI    5.50  6.50
aardbeien ijs, yoghurt ijs, verse aardbeien, 
banaan en sinaasappelsap

SMOOTHIE MANGO     5.50  6.50 
mango ijs, yoghurt ijs, verse mango, 
banaan en sinaasappelsap

SMOOTHIE BOSVRUCHTEN   5.50  6.50
bosvruchten ijs, yoghurt ijs, blauwe bessen,
banaan en sinaasappelsap
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appelgebak        2.70
suikerwafel        2.00

TOPPINGS:

aardbeien         1.50
banaan        1.00
gemengd fruit       1.50
kersen        1.50
slagroom        0.80
bolletje ijs        1.30
saus naar keuze       0.30



WARME DRANKEN   KOUDE DRANKEN
koffie    2.30  coca cola   2.40 
espresso   2.30  coca cola zero  2.40
cappuccino *  2.60  rivella    2.40
koffie verkeerd  3.00  fanta    2.40
latte macchiato*  3.00  fanta cassis   2.40
warme chocomel  2.80  sprite    2.40
met slagroom  3.30  appelsap   2.40 
thee    2.30   apfelschorle   2.40
verse muntthee  3.00  fuze tea   2.70
      fuze tea green  2.70
Siropen*           0.40  fuze tea mango  2.70
      fuze tea peach  2.70
hazelnoot     spa blauw   2.40
chocolade     spa rood    2.40
witte chocolade    tonic    2.40
caramel     bitter lemon  2.40 
vanille     ginger ale   2.40
      fristi    2.50
ALCOHOLVRIJ 0.0%   chocomel   2.50     
      jus d’orange   2.50 
Amstel Bier   3.00  verse jus   3.80
Amstel Radler  3.00  red bull   3.00
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BEDANKT VOOR UW BEZOEK EN TOT ZIENS!

WERF 5 | 5911DK | VENLO | IJSCOFANTASTICO.NL

housesketcher

Opening soon!

1870

ijscofantastico


