Vebbestrup so ice er den rene vare.

Vebbestrup So ice

En ægte ﬂødeis helt uden lsætningssstoﬀer. Få den i
bæger eller en bagt isvaﬀel.

- vaﬀel eller bæger

sodavand fra Frem

Røde og grønne
bryggeriet ved Ribe, ren nostalgi.

Adelhardt sa

Økologisk
er ﬂydende
dansk sol og sommer. Spørg hvilke varianter vi har i
dag.

Lille 25 kr. - Stor 35 kr. - Grande 60 kr.

Økologisk kaﬀe 25 kr.
Kusmi te 25 kr.

Drys 3 kr. - Luksus drys 5 kr.

Gammeldaws isvaﬂer

Varm kakao 40 kr.
med Belgisk chokolade i og toppet med So ice

En kugle 20 kr. - To kugler 28 kr. - Tre kugler 35 kr.
+ So ice 10 kr. - Guf og syltetøj 5 kr. - Flødebolle 5 kr.

A er Eight kaﬀe 40 kr.
toppet med so ice

Biker is - 50 kr.

økologisk kaﬀe

Vi har al d
på kanden,
som du kan nyde her eller tage med.

iskaﬀe

er lavet af økologisk kaﬀe,
Vores lækre
cremet Vebbestrup So ice og et skvæt ahornsirup.
Uhm!

Kusmi te er velkendt blandt teelskere i hele
verden. Oprindelig leverede tehuset l den russiske
tsar, og nu serverer vi teen for dig.

Tre kugler, so ice, guf, syltetøj og ﬂødebolle

Iskaﬀe 40 kr.
med ahornsirup og toppet med so ice

The American Dream - 40 kr.
To kugler OREO® is og so ice med en Oreo® kiks

Coﬀee to go - 0,3l 30 kr.

Dagens kage med en kugle sorbe s og so ice - 40 kr.

Slushice
Lille 20 kr. - Stor 30 kr.

Adelhardt øko sa

30 kr.

Sodavand 15 kr. (inkl. pant)

med So ice + 10 kr.

Kildevand 15 kr. (inkl. pant)

Aalborg Chokoladen

Fra
byder vi på
et udvalg af chokolade og testvindende ﬂødeboller.

OREO® is a registered trademark of Kra Foods

