Onze ijssmaken ( met melk )
Vanille

Stracciatella

Mokka

Chocolade

Cuberdon

Pistache

Kers

Espresso

Speculoos

Praliné

Aardbei

Walnoot

Ananas

Karamel

Banaan

Rode vruchten Appeltaart
Rum & Rozijnen

Banaan-Kiwi

Strawberry cheesecake

Onze sorbets
Peer Kokos

Mango Citroen

Bloedappelsien (seizoen)

Framboos

Meloen (seizoen)

Net een beetje anders…
Yoghurt & Bosvruchten

Vanille suikerarm

Wij komen ook naar
Wij komen ook naar

jullie toe met onze

nostalgische
ijscaravan !
Jullie toe met onze

We stellen ons graag even aan u voor…
Bij Crème Le Lis & Nostalgie kan u terecht

Nostalgische ijscaravan !

voor ambachtelijk ijs, milkshakes, ijskoffie
& creatieve ijsbereidingen. Heerlijk gebak,
Nero suikerwafels met koffie, thee of

We geven uw feestje net dat tikkeltje meer

warme chocomel….en nog veel meer !

en zorgen alvast voor een origineel dessert .
Ijs, poffertjes, warme suikerwafels,
koffie .. We werken volledig op maat.

We geven uw feest net dat tikkeltje
meer. U kan kiezen tussen ijs,
Moon
pops,
poffertjes,
suikerwafels,
Bel
of mail
voor
meer informatie
:
taart, warme dranken, fris ... en nog veel
0491 147371 of cremelelis@gmail.com
meer.
Wij zorgen voor het dessert

En dit allemaal “net een beetje anders” …
Crème Le Lis & Nostalgie werkt samen met
mensen met autisme. Hierdoor komen we
vaak verrassend uit de hoek..

Crème Le Lis & Nostalgie
Vennestraat 246 te 3600 Genk
(0032)491 14 73 71

Bel of mail voor meer informatie
Of voor uw bestelling door te geven

(0032)491 14 73 71
cremelelis@gmail.com
Www.lelis.be volg ons op facebook.

Ons heerlijk ijsassortiment

Warme & koude dranken

Prijs per bol : 1,5 €


Gewone koffie

2€



Koffie verkeerd

2,5 €



Cappuccino

2,5 €



Warme chocolademelk

2,5 €

Diverse toppings

+ 0,5 €/topping

Genker“ MIJNHOORNTJE ”

Iedere dag 26 smaken !

(zwart) +0,5€

1 liter ijs:
basissmaken
10 €
( vanille, mokka, aardbei & chocolade )
andere smaken

12,5 €

Meeneemdoos
met 10 bollen ijs ( incl. doos )

Moon Pop

15 €



slagroom



chocoladesaus



chocoladeschilfers



karamelsaus

0.50 €



karamelblokjes

Disco dips

Grenadine



smarties

Smarties

Aardbeisaus



speculooscrumble

Speculooscrumble

Nootjes



nootjes

Chocoladeschilfers

Frambozensaus



maltesers

Koude chocoladesaus

Karamelsaus

Milkshakes

Specialiteit:en:

3,5 €

= GEZOND SNOEPEN

Lekkers voor op het ijs …

Een smoothie op een stokje
Smaak: aardbei & bosbes
Met munt en rietsuiker

Gebak

1€

Diverse soorGewoon
(400ml)

Groot
(500ml)

Vanille, mokka, chocolade

4€

5€

Aardbei, banaan

5€

6€

Www.marc-sleen.be

Warme chocoladesaus

Maltesers

Warme NERO suikerwafel

2,5 €

Slagroom

Karamelblokjes

Poffertjes

2,5 €

Warme appeltaart

3,5 €

Met ijs :

+ 1,5 €

Met karamelsaus:

+ 0,5 €

Met chocoladesaus :

+1€

Chocoladesaus die hard wordt
2€
Advocaat

Amarena-kersen

Kokos

2,5 €
Banaan

Vers fruit

Verse aardbeien

