
 

Brasserie – IJssalon  

De Joppe 
 

 

 

 

Beste klanten, 

 

Vanaf 1 mei 2019 werd ‘De Joppe’ overgenomen. Graag willen wij de 

vorige eigenaars bedanken voor alle mooie jaren. Met veel enthousiasme 

zullen we ‘De Joppe’ op dezelfde manier verderzetten en jullie ontvangen 

voor een lekker ijsje, drankje of maaltijd. We zullen er alles aan doen om 

dezelfde kwaliteit te garanderen. Geniet van jullie bezoek! 

 

Het Joppe-team 

 

 

 

 

Open: van 11.00u tot 21.00u 

Wekelijkse rustdagen: woensdag en donderdag 
 

 

IJstaarten naar keuze op bestelling. 
 

Al onze gerechten kunnen ook meegenomen worden. 

 

 

 

 

Was het lekker?  

Vertel het verder! 

 

Was u niet tevreden?  

Vertel het ons! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over allergenen: 
gluten, schaaldieren, eieren, vis, aardnoten, soja, melk, noten, selderij, 

mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide en sulfieten, lupine, weekdieren, … 

Wij helpen u graag verder. 
 



Min bol: - €0,80 Min bol: - €0,80 

Slagroom: €1,00 Slagroom: €1,00 

IJsspecialiteiten 

Coupes met fruit (prijs per 5 bollen) 
Coupe Joppe 

vanille-ijs, vers fruit en frambozensaus 
€ 8,90 

Coupe aardbeien 
vanille-ijs, aardbeien en saus 

€ 7,90 

Ananasvloot 
vanille-ijs, ananas en saus 

€ 7,90 

Banaan surf 
vanille-ijs, banaan en aardbeiensaus 

€ 7,90 

Banana split 
vanille-ijs, banaan en chocoladesaus 

€ 7,90 

Belle Hélène 
vanille-ijs, peren en chocoladesaus 

€ 7,90 

Zwarte Woud 
vanille-ijs, warme krieken 

€ 7,90 

Nieuw-Zeeland 
vanille-ijs, kiwi en saus 

€ 7,90 

Pêche Melba 
vanille-ijs, perziken en saus 

€ 7,90 

Florida 
vanille-ijs, ananas, perziken, peren en krieken 

€ 7,90 

Exotische coupe 
vanille-ijs, vers fruit en passievruchtensaus 

€ 8,90 

Coupe orange 
vanille-ijs met vers fruitsap 

€ 7,50 

Coupe citroen 
vanille-ijs met vers citroensap 

€ 7,50 

Coupe bosvruchten 
vanille-ijs, bosvruchten 

€ 8,40 

Coupe framboos 
vanille-ijs, frambozen en saus 

€ 8,40 

Coupe meloen 
vanille-ijs, meloen en saus 

€ 8,40 

IJsspecialiteiten 

Coupes met likeur (prijs per 5 bollen) 
Coupe advocaat 

vanille-ijs met advocaat 
€ 7,90 

Mont-Blanc 
vanille-ijs, chocoladesaus en advocaat 

€ 8,50 

Poire William 
vanille-ijs, peren, chocoladesaus en likeur 

€ 8,50 

Boerendochter 
vanille-ijs, advocaat en rumrozijnen 

€ 8,50 

Boerenzoon 
vanille-ijs, walnoten en rumrozijnen 

€ 8,50 

Banaan royale 
vanille-ijs, banaan en advocaat 

€ 8,50 

Peer royale 
vanille-ijs, peren en advocaat 

€ 8,50 

Amaretto 
vanille-ijs, krieken op likeur 

€ 8,50 

Bourgondiër 
vanille-ijs, banaan, schuimpje, advocaat en 
chocoladesaus 

€ 9,80 

Kadodder 
vanille-ijs, frambozen, advocaat, slagroom en 
pannenkoek met appelen 

€ 11,50 



Min bol: - €0,80 Min bol: - €0,80 

Slagroom: €1,00 Slagroom: €1,00 

IJsspecialiteiten 

Klassiekers (prijs per 5 bollen) 
Dame Blanche 

vanille-ijs, chocoladesaus 
€ 6,50 

Dame Noire 
chocolade-ijs, chocoladesaus 

€ 6,50 

Negeritta 
mokka-ijs, chocoladesaus 

€ 6,50 

Parijse Champignons 
vanille-ijs, meringue en chocoladesaus 

€ 6,90 

Café-Glacé 
mokka-ijs met koffiesaus 

€ 6,50 

Coupe Karamel 
vanille-ijs, karamel 

€ 6,50 

Coupe Grenadine 
vanille-ijs, grenadine 

€ 6,50 

Coupe Brésilienne 
vanille-ijs, karamel en nootjes 

€ 6,90 

IJsspecialiteiten 

Onze smaken 
Aardbeienijs 
Bananenijs 
Chocolade-ijs 
Mokka-ijs 
Stracciatella-ijs 
Vanille-ijs 
Pistache-ijs 
Speculoos-ijs (seizoensgebonden) 
Citroenijs (seizoensgebonden) 

 

Kinderijsjes 
Potje 1 bol € 1,50 
2 bollen vanille-ijs met chocoladesaus € 3,20 
2 bollen vanille-ijs met grenadine € 3,20 
2 bollen vanille-ijs met karamel € 3,20 
2 bollen vanille-ijs met aardbeien € 4,50 
Tutti Frutti 

2 bollen vanille-ijs met vers fruit 
€ 4,50 

Kapoentje 
2 bollen vanille-ijs met cocktailfruit 

€ 4,50 

 

Milkshakes 
Aardbeien € 3,80 
Banaan € 3,80 
Chocolade € 3,80 
Mokka € 3,80 
Vanille € 3,40 



 

Pannenkoeken 

Pannenkoeken met suiker of siroop € 4,00 
Pannenkoeken met confituur € 4,00 
Pannenkoeken met chocoladesaus € 4,80 
Pannenkoeken met appelen € 5,20 
Pannenkoeken met krieken € 5,20 
Pannenkoeken met aardbeien € 5,50 
Pannenkoeken met banaan € 5,50 
Pannenkoeken met vers fruit € 5,90 
Geflambeerde pannenkoeken met sinaasappelsaus 
 

€ 6,40 

Alle voorgaande pannenkoeken kunnen gekozen worden 
met slagroom 
met ijs 

 
€ 
€ 

 
1,00 
1,80 

 

 

Pannenkoeken Mikado 
met ijs, slagroom en chocoladesaus 

€ 7,60 

Pannenkoeken met sinaasappelsaus 
met ijs en slagroom 

€ 7,30 

Pannenkoeken Zwarte Woud 
met ijs, slagroom en krieken 

€ 8,00 

Pannenkoeken Banana Split 
met ijs, slagroom, banaan en chocoladesaus 

€ 8,30 

Pannenkoeken Belle Hélène 
met ijs, slagroom, peren en chocoladesaus 

€ 8,30 

Normandische pannenkoeken 
met ijs, slagroom en appelen 

€ 8,00 

Brusselse wafels 

Wafel met suiker € 4,50 
Wafel met chocoladesaus € 5,30 
Wafel met vers fruit € 6,30 
Wafel met aardbeien € 6,00 
Wafel met warme krieken € 6,00 
Wafel met advocaat en banaan 
 

€ 6,50 

Alle voorgaande wafels kunnen gekozen worden 
met slagroom 
met ijs 

 
€ 
€ 

 
1,00 
1,80 

 

 

Gebak    

Astrid € 4,20 
Astrid met 2 bollen ijs € 5,70 
IJsastrid € 5,00 
Fruittaartje € 5,00 
Kriekentaart € 4,30 
Appeltaart € 4,30 
Aardbeientaartje € 5,00 
Bananentaartje met advocaat € 5,50 

 

Fruit 

Vers fruit € 7,30 



 

Snacks 

Croque monsieur 
groot 

€ 
€ 

7,50 
9,00 

Croque madame 
groot 

€ 
€ 

8,00 
10,50 

Croque hawaï 
groot 

€ 
€ 

8,00 
10,50 

Croque poisson 
groot 

€ 
€ 

9,50 
11,50 

Croque bolognaise 
groot 

€ 
€ 

9,00 
11,50 

Croque vol-au-vent 
groot 

€ 
€ 

10,00 
12,50 

5 frikadellen met krieken € 9,50 
8 frikadellen met krieken € 13,50 

 

Pasta’s 

Pasta scampi (10 stuks) € 16,00 
Pasta kip € 13,20 
Pasta carbonara 

groot 
€ 
€ 

9,50 
12,50 

Spaghetti bolognaise 
groot 

€ 
€ 

9,00 
10,50 

Lasagne bolognaise € 9,50 
Zalmlasagne € 11,50 
Vegetarische lasagne € 11,00 

 

Kinderporties 

Kindercroque € 5,20 
Spaghetti bolognaise € 6,00 
Lasagne bolognaise € 5,50 
Zalmlasagne € 6,80 
Vegetarische lasagne € 6,50 

 

Soep 

Dagsuggestie met stokbrood € 4,00 

Omeletten & toast 

Spiegelei (2 stuks) € 5,30 
Omelet natuur € 6,00 
Omelet champignon € 7,50 
Spek met eieren € 7,80 
Boerenomelet € 10,50 
Uitsmijter € 10,50 
Toast champignon met room € 10,50 
Toast préparé met ajuin € 9,00 

 

Slaatjes warm en koud 

Vegetarisch slaatje € 8,50 
Slaatje met hesp € 10,00 
Slaatje met geitenkaas € 11,00 
Slaatje met spek en room € 12,00 
Slaatje met spek, geitenkaas en room € 13,50 
Slaatje met kippenblokjes, ananas en curryroom € 13,50 
Slaatje met vol-au-vent € 12,00 
Slaatje met garnalen € 18,50 
Slaatje met gerookte zalm € 16,30 
Slaatje met forel € 14,50 
Slaatje met makreel € 12,20 
Slaatje met tonijn € 12,50 
Slaatje scampi (10 stuks) € 18,50 
Gemengde visschotel (forel, zalm en garnalen) € 19,50 

 

Broodjes      (supplement groentjes: + € 1,70) 

Broodje met kaas € 2,80 
Broodje met hesp € 2,80 
Broodje met kaas en hesp € 3,30 
Broodje met préparé en ajuin € 3,80 
Broodje met gerookte zalm € 5,50 
Broodje met tonijn € 5,00 
Broodje garnaal € 6,00 
Broodje gezond € 3,80 



 

Frisdranken 

Coca-Cola / Coca-Cola Zero € 2,30 
Water plat / bruis € 2,20 
Fanta € 2,30 
Sprite € 2,30 
Minute Maid 

Ace 
Pompelmoes 
Appelsap 

€ 2,30 

Canada Dry € 2,70 
Tonic € 2,50 
Tonic Agrum € 2,50 
Gini € 2,50 
Ice Tea (Lipton) € 2,30 
Fristi € 2,30 
Chocomelk € 2,30 
Perrier € 2,50 
Gerolsteiner  

bruis 
citroen 
sinaas 

€ 2,30 

Vers fruitsap 
appelsien 
citroen 
pompelmoes 
gemengd 

 
€ 
€ 
€ 
€ 

 
5,00 
6,00 
6,00 
6,00 

Fles water (1 liter) € 9,00 
 

Bieren 

Pils € 2,40 
Carlsberg 0,0% € 2,50 
Palm € 2,70 
Hoegaarden € 2,70 
Kriek € 2,70 
Vedett € 3,10 
Trappist Westmalle € 3,20 
Tripel Westmalle € 3,70 
Leffe    

donker 
blond 
radieuse 

 
€ 
€ 
€ 

 
3,30 
3,30 
3,70 

Corsendonk      
agnus 
pater 

 
€ 
€ 

 
3,60 
3,60 

Gouden Carolus tripel € 3,70 
Duvel € 3,30 
Pale Ale John Martin € 3,80 
Brugge Tripel € 3,80 



 

Wijnen en aperitieven 

Glas witte wijn € 3,80 
Karaf witte wijn € 9,00 
Fles witte wijn € 17,50 
Glas rode wijn € 3,80 
Karaf rode wijn € 9,00 
Fles rode wijn € 17,50 
Porto wit of rood € 4,20 
Sangria € 5,00 
Sherry € 4,20 
Cava € 4,50 
Pineau de Charentes € 4,20 
Appletiser (alcoholvrij) € 4,00 

 

Warme dranken 

Koffie / Decafeïné € 2,40 
Mokka (kleine koffie, met intense smaak) € 2,40 
Koffie verkeerd € 2,50 
Cappuccino 

met slagroom 
met gestoomde melk 

€ 2,70 

Thee naar keuze € 2,40 
Warme chocomelk 

met slagroom 
€ 
€ 

2,40 
2,70 

Warme melk € 2,30 
Koffiekannetje € 4,80 
Theekannetje € 4,80 
Chocokannetje € 4,80 
Hasseltse koffie (met jenever) € 6,50 
Irish koffie (met whisky) € 6,50 
Franse koffie (met cognac) € 6,50 
Normandische koffie (met calvados) € 6,50 
Kippenkoffie (met advocaat) € 6,50 
Italiaanse koffie (met amaretto) € 6,50 
Antwerpse koffie (met elixir d’Anvers) € 6,50 
Baileys koffie € 6,50 
IJskoffie (koffie met vanille-ijs, afgewerkt met chocolade) € 3,60 

 

 


