FREESTYLEGELATI

STEL ZELF JE IJSJE OF PANNENKOEK SAMEN

FRISDRANKEN

Mineraalwater
Spuitwater
Coca Cola
Cola Zero
Sprite
Fanta
Ice Tea
Ice Tea Green
Schweppes Tonic
Schweppes Agrum
Tönissteiner bloedsinaasappel
Tönissteiner vruchtenkorf
Fristi
Minute Maid appel
Minute Maid sinaasappel
Cécémel

BIEREN

Jupiler
Kriek
Carlsberg
Carlsberg 0%
Hoegaarden
Vedett
Duvel
De Koperen Markies (tripel 9 ﬂes, 37,5 cl)

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Cointreau
Grand Marnier
Baileys
Amaretto
Whisky
Rum
Limoncello
Support your local,
Wijn Domaine Holvast
Wit / rosé / rood

PANNENKOEKEN

IJS

Natuur (1 stuk: € 4,00)
Suiker

(Bruine-”kinnekes”-kristal-bloemsuiker)

kies je favoriete smaken
(aan de toog of op het bord)

Mininum 2 bollen (uitgezonderd voor de bambini van 1 tot 12 jaar)

(vanille-ijs, warme chocoladesaus)

Bananella (Nutella, banaan)
Pommo caramelo

(gekarameliseerde appeltjes, karamelsaus)

TOPPINGS

Nordic

(vanille-ijs, koude noorse krieken)

Grand Marnier

(vanille-ijs, Grand Marnier)

Dolce Banana

(vanille-ijs, nootjes, karamelsaus, banaan)

Slagroom
Karamel
Warme chocoladesaus
Fruitcoulis
Méringues
Nootjes
Snoepjes
Speculaaskoekjes
Oreo koekjes
Marshmallows
M&M’s
Maltesers
Mars
Kinder Bueno

Vers fruit
Aardbeien
(enkel tijdens seizoen)
Frambozen
(enkel tijdens seizoen)
Banaan
Koude Noorse krieken
Espresso shot
Brownies
Alcohols
Grand Marnier
Havana Club
Amaretto
Cointreau
Baileys
Rum rozijntjes
Advocaat

SMAKELIJK !!
Domaine
Holvast

diensten en btw inbegrepen - graag 1 rekening per tafel
gelieve ten laatste een half uur vóór sluitingstijd te bestellen

tuur of Nutella
Donna bianca

diensten en btw inbegrepen - graag 1 rekening per tafel
gelieve ten laatste een half uur vóór sluitingstijd te bestellen

Tutti Gelati

(vanille-ijs, vers fruit, fruitcoulis)

Spiaggia

(chocolade-ijs, vers fruit, fruitcoulis, chocoladesaus)

Frutta Rossa (enkel tijdens seizoen!)

(vanille-ijs, aardbeien en frambozen, fruitcoulis)

Stel zelf je pannenkoek samen met ijs en/of toppings
(zie toppings Freestyle Gelati)

WAFELS

Vanaf 13u30, van oktober t.e.m maart!!!
Zie pannenkoeken.
Stel zelf je wafel samen met ijs en/of toppings
(zie toppings Freestyle Gelati)

1 wafel kost evenveel als 2 pannenkoeken

OP DE GEZONDE “TOUR”

Frutella (yoghurt, vers fruit, fruitcoulis)
Tutti frutti

MILKSHAKES

Vanille / chocolade / mokka ...
Aardbei / banaan/ framboos ...
diensten en btw inbegrepen - graag 1 rekening per tafel
gelieve ten laatste een half uur vóór sluitingstijd te bestellen

WARME DRANKEN

Ristretto (klein)
Espresso (klein)
Lungo (groot)
Decafeïné (groot)
Espresso deca (klein)
Caﬀè americano
(espresso/heet water)
Flat white
(doppio espresso/gestoomde melk/schuim)
Espresso macchiato
(espresso/melkschuim)
Cappuccino melkschuim
Cappuccino melkschuim (deca)
Cappuccino slagroom
Cappuccino slagroom (deca)
Cappuccino dolce slagroom / melkschuim
(hazelnoot, vanille, karamel, speculaas)
Cappuccino dolce slagroom / melkschuim (deca)
(hazelnoot, vanille, karamel, speculaas)
Latte macchiato
Latte macchiato deca
Latte macchiato dolce
(hazelnoot, vanille, karamel, speculaas)
Chocolademelk (ECHTE !)
Chocolademelk met slagroom
Melk
(warm of koud)
Thee
(zie theekaart)

SPECIALE KOFFIES

Tipsy coﬀee,

Served with advocaat/Marquisette noten likeur/slagroom

Tipsy Lungo/Espresso
Tipsy Cappuccino
Tipsy Latte Macchiato
Spanish Co ee
(lungo, zwarte chocolade)
Irish Co ee
(whisky)
French Co ee
(cointreau)
Italian Co ee
(amaretto)
Baileys Co ee
Tutti Gelati Co ee
(koﬃe, vanille-ijs, slagroom, nootjes)

SEIZOENSGEBONDEN
DRANKJES
Zie suggestiebord

BETALING
Betalingen kunnen enkel cash of via je
smartphone met de mobile pay bank App
of via de Payconiq by Bancontact app.
Indien jullie niet bediend zijn binnen de 5
minuten, zullen het waarschijnlijk 8 of 9
minuten worden... of 12... RELAX !

diensten en btw inbegrepen - graag 1 rekening per tafel
gelieve ten laatste een half uur vóór sluitingstijd te bestellen

diensten en btw inbegrepen - graag 1 rekening per tafel
gelieve ten laatste een half uur vóór sluitingstijd te bestellen

Huinegem 10 - 1730 Asse
tel 02 460 02 22
tuttigelati.be

