


IJSSALON BOLERO
Eigen ambachtelijk bereid roomijs. Versgebakken 
pannenkoeken en wafels. Roomijs per liter 
verkrijgbaar. Alle dagen open van 13.00 tot 22.00
Gesloten op maandag en dinsdag.

GESCHIEDENIS

IJssalon Bolero opende in juni 1995 de deuren 
aan de grote steenweg 119a. Met de 44 
zitplaatsen bleek het pand al snel te klein. 
Op 7 april 2007 verhuisden we naar het nieuwe 
pand gelegen aan de grote steenweg 132. 
Dagelijks bereiden we traditioneel ambachtelijk 
roomijs, volgens een oud famil ierecept.
Onze melk is afkomstig van melkveebedrijf 
De Melkerhei te Linter (www.melkerhei.be). 
Ook voor onze pannenkoeken en wafels 
gebruiken we enkel de beste grondstoffen, 
deze worden ook steeds vers gebakken.

De allergenen informatie is beschikbaar op 
aanvraag. De samenstelling van onze producten 
kan steeds wijzigen.

De schilderijen die momenteel in onze zaak 
tentoongesteld worden kunnen aangekocht 
worden. Ze zijn gemaakt door Karel Borak 
(www.charlierenaers.be) en Jaak Villeneuve 
(016/81.98.31) 

Grote Steenweg 132 
3440 Halle-Booienhoven (Zoutleeuw)
Tel. : 011 784 659
ijssalon.bolero@skynet.be
www.ijssalonbolero.be



DIVERSE SMAKEN EN  
DIVERSE SAUZEN 
TE KIEZEN MET COUPE 

• Mini Max
• Midi Max
• Marylyn
• Maxi Speciaal
• Ijsberg
• Maïstro

Smaken
• Vanille
• Chocolade
• Chocomousse-ijs
• Amarenakers
• Framboos
• Mokka
• Praliné
• Kokos
• Speculaas
• Stracciatella
• Pistache
• Banaan
• Aardbei
• Ijs van het moment

SAUZEN € 1,50

SORBETS

• Sorbet van het moment
• Groene appel
• Mojito
• Limoen
• Bloedappelsien
• Citroen

• Witte chocoladesaus  • Koffiesaus
• Grenadine zonder suiker   • Ananassaus
• Tropicalbleu    • Citroensaus
• Muntsaus     • Grenadine
• Chocolade     • Kokossaus
• Karamelsaus    • Bananensaus
• Appelsiensaus   • Frambozensaus
• Aardbeiensaus  

• Advocaat of likeur 
• Krieken of bosbessen 
• Pasta’s   

SAUZEN € 2,50

• Witte chocolade
• Mascarpone en ricotta 
   met veenbessen
• Ferrero 
• Smurfenijs 
• Tiramisu
• Meloen
• Baileys
• Yoghurt
• Nougat
• Soja (vanille)
• Diabeet (vanille)
• Malaga
• Manon Glacé



Klein duimpje 1 bol ijs naar keuze €  3,20

Clowntje 2 bollen vanille-ijs €  5,70

Pipo 2 bollen naar keuze € 5,50

Negerkopje 1 bol chocolade-ijs en 1 bol stracciatella € 5,40

Papillon 1 bol vanille en 1 bol chocolade-ijs € 5,70

Harlekijntje 2 bollen vanille-ijs en frambozensaus € 5,70

Roodkapje 2 bollen aardbeienijs en aardbeiensaus € 5,70

Vitamientje 2 bollen vanille-ijs met vers fruit € 6,70

Mini aardbei 2 bollen vanille-ijs met verse aardbeien € 6,70

Mini banaan 2 bollen vanille-ijs met banaan € 6,20

Knettergek ijsje 2 bollen ijs naar keuze met knettersnoep € 6,20

Mc Bolero 2 bollen ijs naar keuze met smarties  €  6,20

SUPPLEMENTEN 
Slagroom € 1,00

Saus € 1,50

Hoorntjes, galetten of 

plastic bekers worden 

binnen niet geserveerd!

Kids



Suggesties

B



Coupes met sauzen en /of nootjes
Panache € 7,20
   3 bollen ijs naar keuze 

Dame Blanche € 7,90
   3 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus 

Dame Noir  € 7,90
   3 bollen chocolade-ijs met warme chocoladesaus 

Coupe Chocotoff € 8,20 
   2 bollen stracciatella, 1 bol chocolade-ijs en warme chocoladesaus

Coupe Tête Nègre € 8,40
   1 bol stracciatella, 1 bol chocolade en 1 bol chocolademousse, warme chocoladesaus

Coupe Bounty € 8,10
   1 bol vanille, 2 bollen chocolade, warme chocoladesaus en kokosschilfers

Coupe Bounty Speciaal € 8,30
   2 bollen kokosijs en 1 bol vanille-ijs met warme chocoladesaus en kokosschilfers

Coupe Meringue € 8,90
    2 bollen vanille-ijs, 1 bol chocolade-ijs met kleine krokante 
    méringuekoekjes en warme chocoladesaus

Coupe Advocaat  € 8,10
   3 bollen vanille met advocaat 

Coupe Palermo  € 8,60 
   3 bollen vanille-ijs met advocaat en warme chocoladesaus

Coupe Magistraat € 9,10
   1 bol vanille-, chocolade- en praliné-ijs, advocaat en amandelschilfers

Brésilienne de Luxe € 9,00
    3 bollen vanille-ijs met boterkaramel en nootjes

Brésilienne  € 8,40
   3 bollen vanille-ijs met karamelsaus en nootjes 

Supplement slagroom € 1,00

De samenstelling van de coupes 
wordt niet gewijzigd.
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Coupe amusementje € 8,60
   2 Vanille-ijs, 1 bol  praliné, warme chocoladesaus en brésilienne-nootjes

Coupe praline € 7,80
   3 Bollen praliné-ijs met karamelsaus

Coupe nougatine € 8,60
   1 Bol vanille-ijs, 2 bollen praliné-ijs, amandelschilfers en karamelsaus

Coupe amaretto cream €  9,30
   2 Bollen vanille-ijs, 1 bol praliné-ijs met hazelnootjenever

Coupe mokka € 7,80
   3 Bollen mokka-ijs met mokkasaus

Coupe mokkatof € 8,70
   2 Bollen mokka-ijs, 1 bol vanille-ijs met mokkalikeur

Coupe Baileys € 9,30
   2 Bollen vanille-ijs, 1 bol mokka-ijs met baileys

Coupe expresso € 8,70
   2 Bollen mokka-ijs en 1 bol vanille-ijs overgoten met warme koffie

Coupe mini max € 9,20
   4 Bollen ijs naar keuze en saus naar keuze, geen likeur

Coupe midi max € 12,40
   6 Bollen ijs naar keuze en saus naar keuze, geen likeur 

Coupe maxi € 14,40
   8 Bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus

Coupe maxi speciaal € 15,40
   8 Bollen ijs naar keuze met saus naar keuze

Supplement slagroom € 1,00

De samenstelling van de coupes 
wordt niet gewijzigd.

Coupes met sauzen en /of nootjes



Coupe ijsberg € 17,60
   10 Bollen vanille-ijs, saus naar keuze

Coupe maïstro € 18,40
   10 Bollen ijs naar keuze en saus naar keuze

Coupe Nutella € 9,30
   2 bollen vanille-ijs, 1 bol praliné overgoten met een notenchocopasta

Coupe Pralinata € 9,30
  2 bollen vanille-ijs 1 bol praliné-ijs overgoten met een pralinépasta gemengd met cornflakes 

Coupe Mokkacrunch €  9,30
   2 Bollen vanille-ijs, 1 bol mokka-ijs overgoten met een pasta van chocolade en mokka 
   met krokantjes   

Coupe Kokocrunch € 9,30
   2 Bollen vanille-ijs, 1 bol kokosijs overgoten met een pasta van chocolade en mokka
   met krokantjes
 
Coupe Donatella € 9,30
   2 Bollen vanille-ijs,1 bol chocolade-ijs met Ferrero Rocher pasta
 
Coupe White magic € 9,30
   2 Bollen vanille-ijs, 1 bol chocolade-ijs met witte chocoladesaus met een mix van chocolade bolletjes
 
Coupe Cocco snack € 9,30
   1 Bol vanille-ijs, 1 bol kokosijs, 1 bol witte chocolade-ijs met een pasta van witte chocolade, 
   kokos en koekjes.
 
Coupe Speculatio € 9,30
   2 Bollen vanille-ijs, 1 bol speculaasijs met speculaaspasta en stukjes speculaas
 
Coupe Brownie € 9,30
   1 Bol vanille-ijs, 1 bol stratiatella ijs , 1 bol chocomousse-ijs met een pasta van brownie
 
Coupe Mojito € 9,90
   1 Bol limoensorbet, 1 bol mojito, 1 bol citroensorbet met bacardi en muntsaus
 

Coupes met sauzen en /of nootjes
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Coupe Baba Rhum € 9,80
   3 Bollen vanille ijs, italiaanse baba cakejes en karamelsaus
 
Coupe Limoncello €  9,10
   2 Bollen vanille-ijs, 1 limoensorbet  met limoncello likeur
 
Coupe Marshmellow € 9,70
   3 Bollen vanille-ijs, mini marsh mellow en saus naar keuze
 
Coupe Cuberdon € 9,10
   3 Bollen ijs naar keuze met cuberdontopping  en crunch van cuberdon
 
Coupe Cremino € 9,30
   2 Bollen vanille-ijs, 1 bol pistache ijs met een pasta van witte chocolade en pistache 
   met stukjes pistachenoot
 
Coupe Café noire € 9,30
   2 Bollen vanille-ijs, 1 bol mokka ijs met een pasta van witte chocolade met koffiesmaak 
   en stukjes café noir koekjes
 
Coupe Oreo € 9,40
   3 Bollen ijs naar keuze, saus naar keuze (geen likeur), met stukjes oreo     
   
Coupe Camporelli €  9,30
   3 Bollen ijs naar keuze met witte chocoladesaus afgewerkt met camporelli koekjes 
   ( kattentongen)    

Supplement slagroom €  1,00

De samenstelling van de coupes 
wordt niet gewijzigd.

Coupes met sauzen en /of nootjes
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Coupe Ananas € 10,20
   3 bollen vanille-ijs met verse ananas en ananassaus

Coupe Ananas Speciaal € 10,80
   3 bollen ijs naar keuze met verse ananas en saus naar keuze (geen likeur)

Coupe Jamaica € 11,20
   3 bollen vanille-ijs met rhum-rozijnen en verse ananas

Coupe Bananarama € 10,90
   2 bollen vanille-ijs, 1 bol chocolade-ijs, banaan, verse ananas en bananensaus

Coupe Mexico € 10,80
   1 bol vanille-ijs, 2 bollen mokka-ijs, verse ananas met chocolade- en karamelsaus

Coupe Paradisio € 10,60
   3 bollen vanille-ijs, banaan, verse ananas, tropical blue saus, sabayon dressing

Coupe Hula Hula € 10,00
   3 bollen vanille-ijs met verse ananas, mandarijn en banaan

Coupe Kolonel € 10,70
   3 bollen vanille-ijs, banaan, verse ananas en Pisang

Coupe Aardbeien (seizoen) € 10,00
   3 bollen vanille-ijs met verse aardbeien

Coupe Aardbeien Speciaal (seizoen) € 11,00
   3 bollen ijs naar keuze met verse aardbeien en saus naar keuze (geen likeur) 

Coupes met vers fruit
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Coupes met vers fruit

Coupe Meloen € 10,30
   3 bollen vanille-ijs met Cavaillon en meloen

Coupe Meloen Speciaal € 11,20
   3 bollen ijs naar keuze, Cavaillonn en meloen met saus naar keuze

Coupe Exotique € 11,40
   3 bollen vanille-ijs, verse meloen en Cavaillon, kiwi met 
   een perzik- en mangocoulis en likeur

Coupe Vulkano € 10,60
   3 bollen vanille-ijs, appelsien, banaan, mandarijn en appelsiensaus

Coupe Canarias € 11,30
   3 bollen vanille-ijs met sinaasappel, overgoten met vers sinaasappelsap

Coupe Mannequin € 8,00
   1 bol vanille-ijs met veel kiwi

Coupe Strüdel € 10,10
   3 bollen vanille-ijs, appel, rhum-rozijnen en amandelschilfers

Coupe Vers Fruit € 10,30
   3 bollen vanille-ijs met vers fruit

Coupe Vitalinea € 7,40
   véél vers fruit zonder ijs
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Coupe Portugal € 11,30                                       
   3 bollen vanille-ijs met vers fruit en rode porto

Coupe Marylin € 11,20
   3 bollen ijs naar keuze, vers fruit en saus naar keuze (geen likeur)

Coupe Bolero € 11,40
   3 bollen vanille-ijs met vers fruit en zoete likeur

Coupe Davidoff € 15,90
   6 bollen vanille-ijs met vers fruit

Coupe Davidoff Speciaal € 16,90
   6 bollen ijs naar keuze, saus naar keuze (geen likeur) en vers fruit

Banana Split € 9,00
   3 bollen vanille-ijs met banaan en warme chocoladesaus

Banaan Speciaal € 9,20
   3 bollen ijs naar keuze met banaan en saus naar keuze (geen likeur)

Banaan Royal € 9,70
   3 bollen vanille-ijs met banaan en advocaat

Coupe Zuut Münke € 9,50
   2 bollen vanille-ijs, 1 bol bananenijs met banaan en honing

Coupe Afrika € 9,70
   1 bol vanille-ijs ,1bol  chocolade- en 1 bol stracciatella-ijs, banaan, 
   kokoschilfers en kokosaus

Coupe Golden Maxi € 17,90
   8 bollen vanille-ijs met banaan en advocaat

Coupes met vers fruit
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Forêt Noire € 8,70
   3 bollen chocolade-ijs, krieken

Coupe Romanoff € 8,70
   3 bollen vanille-ijs met krieken

Coupe Romanoff de Luxe € 9,10
   3 bollen vanille-ijs met warme krieken

Coupe Amarena € 9,20
   3 bollen vanille-ijs met Amarena-kersen (zoete kersen)

Coupe Griottine € 9,40
   3 bollen vanille-ijs met kersen op Cointreau

Coupe Blauwbaard € 8,70
   3 bollen vanille-ijs met bosbessen

Coupe Blauwbaard de Luxe € 9,10
   3 bollen vanille-ijs met warme bosbessen

Coupe Malaga € 9,10
   3 bollen vanille-ijs met rhum-rozijnen

Coupe Antilienne € 10,10
   3 bollen vanille-ijs met rhum-rozijnen en advocaat

Coupe Arabia € 9,60
   1 bol vanille-ijs,1 bol chocolade-ijs ,1 bol aardbeienijs,
   frambozensaus, rhumrozijnen    

Coupe Rhum € 10,10
   3 bollen mokka-ijs, rhum-rozijnen en walnoten op siroop

Coupe Arizona € 9,00
   1 bol vanille-ijs, mokka-ijs en chocolade-ijs met walnoten op siroop

Coupe Arizona Speciale € 9,20
   3 bollen ijs naar keuze en walnoten op siroop

Coupes met opgelegd fruit
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Coupe Poire Belle Hélène € 8,60
   3 bollen vanille-ijs, warme chocoladesaus en peer uit blik

Coupe Poire William € 9,60
   3 bollen vanille-ijs, peer uit blik, advocaat en warme chocoladesaus

Coupe Poire Speciale € 9,70
   3 bollen vanille-ijs, peer uit blik, perenadvocaat en warme chocoladesaus

Coupe Pêche Melba € 8,60
   3 bollen vanille-ijs, frambozensaus, perzik uit blik

Coupe Bango Mango € 8,70
   3 bollen vanille-ijs met perzik- en mangocoulis

Coupe Tutti Frutti € 7,70 
   3 bollen vanille-ijs met fruit uit blik

Supplement slagroom €  1,00

1 bol minder €  -1,50

De samenstelling 
van de coupes 
wordt niet 
gewijzigd.

Coupes met opgelegd fruit



Warme wafel met suiker € 5,30

Warme wafel met warme advocaat € 8,00

Warme wafel met warme chocoladesaus € 6,80

Warme wafel met witte chocoladesaus € 6,80

Warme wafel met Amarena-kersen € 8,40

Warme wafel met warme krieken € 8,00

Warme wafel met warme bosbessen € 8,00

Warme wafel met fruit uit blik € 7,20

Warme wafel met banaan en warme chocoladesaus € 8,30

Warme wafel met vers fruit € 8,90

Warme wafel met aardbeien (seizoen) € 9,00

Warme wafel met warme boterkaramel € 7,70

SUPPLEMENTEN

Slagroom €  1,00

Ijs (per bol) € +1,50

Ijs per bol (speciale smaken) € +1,80

Ijs apart € +0,50

Gelieve rekening te houden met een langere wachttijd.

Brusselse Wafels
WARME KEUKEN OPEN TOT 21U30
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Pannenkoek met witte, bruine of kandijsuiker € 5,40
Pannenkoek natuur € 5,00
Pannenkoek met Luikse- of kandijsiroop € 6,00
Pannenkoek met karamelsaus € 6,50
Pannenkoek met honing € 6,50
Pannenkoek met confituur of Nutella choco € 6,20
Pannenkoek Haspengouw € 6,00 
   Vrolingse siroop, zonder toegevoegde suiker en zonder kleur- en smaakstoffen
Pannenkoek met warme chocoladesaus  € 6,90
Pannenkoek met witte chocoladesaus  € 6,90
Pannenkoek met boterkaramel € 7,10
Pannenkoek met advocaat € 8,00
Pannenkoek met appelsien en appelsiensaus € 9,30
Pannenkoek met banaan en warme chocoladesaus € 9,10 
Pannenkoek met Amarena-kersen € 8,70
Pannenkoek met warme krieken € 8,40
Pannenkoek Belle Hélène peer uit blik en warme chocoladesaus € 8,10                
Pannenkoek Blauwbaard met warme bosbessen € 8,10
Pannenkoek met aardbeien (seizoen) € 9,20   
Pannenkoek met vers fruit €  9,20 
Pannenkoek Calvados met appel in een calvadoscoulis € 9,00
Pannenkoek veenbessen met veenbessencoulis € 9,00
Normandische pannenkoek met appel en kaneel (van oktober tot en met april) € 8,00 

SUPPLEMENTEN
Slagroom € 1,00
Ijs per bol €   + 1,50 
Ijs per bol speciale smaken € + 1,80
Ijs apart €  + 0,50
1 pannenkoek minder €  - 1,50

Gelieve rekening te houden 
met een langere wachttijd.

Pannenkoeken
WARME KEUKEN OPEN TOT 21U30
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Warme appeltaart €  4,00     
    Verkrijgbaar vanaf oktober tot eind april

SUPPLEMENTEN 

Ijs per bol €  1,50

Slagroom €  1,00

Vanille € 5,30 

Pistache € 5,30

Banaan € 5,50

Chocolade € 5,30

Mokka € 5,30

Ananas € 5,70

Aardbeien seizoen € 5,70

Appelsien € 5,70

Bosbessen € 5,70

Café glacé met mokkasaus € 5,70

Café glacé met mokkalikeur € 7,00

Milkshakes

Warme appeltaart



Bieren

Wijnen

Duvel 33 cl € 4,30
Leffe Blond 33 cl € 4,00
Leffe Bruin 33 cl € 4,00
Palm 25 cl € 3,00
Jupiler € 2,60
Hoegaarden Rosé • Hoegaarden Wit 25 cl € 3,00
Kriek Lindemans € 3,30

Rode wijn • Droge witte wijn

• glas € 4,00
• fles € 16,00

Zoete witte wijn Estrella vino Blanco 
de Moscatel (Valencia)

• glas € 4,00
• fles € 16,00

Witte • Rode Porto Cedro € 3,90

Cava
• glas € 5,50
• fles € 24,00



Koffie € 2,60
Koffiekan € 4,20
Koffie verkeerd koffie met veel melk € 3,10
Latte macchiato espressoshot met veel melk en melkschuim € 3,10
Koffie speciaal met perenadvocaat apart € 3,20
Koffie van het huis appellikeur apart € 3,40
Kikker koffie met kleine ijsversnapering € 3,60
Cappuccino met slagroom € 2,90
Italiaanse cappuccino met melkschuim € 2,90
Mokka tas € 2,60
Koffie cafeïnevrij € 2,70

THEE 
24 verschillende soorten, zie boek op tafel € 2,60

Irish coffee • French coffee • Amaretto coffee € 6,70 
Koffie advocaat € 6,80 
Hagelandkoffie op basis van Jonagold jenever € 5,70    
Chouffe koffie bierbrandewijn € 6,20
Koffie Grognard met Mandarine Napoléon € 7,60
Warme Cécémel € 2,70
Chococino slagroom apart € 3,30
Irish Kisses Cécémel met Baileys € 5,30
Choco Mandarine Napoléon € 5,30
Amour intense Cécémel met Cointreau € 5,30
Passione Italiano Cécémel met Amaretto Disaronno € 5,30
Warme choco van het huis huisbereid € 3,00
Koffie mocha koffie verkeerd met chocolade € 3,90
Mokkaccino kleine koffie met melkschuim € 2,80
Koffie caramello • vanille • hazelnoot  € 3,90
   koffie verkeerd met karamel-, vanille- of hazelnoot extract

Warme dranken
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Plat water € 2,50
Bruisend water € 2,50
Perrier € 2,80
Coca-Cola • Coca-Cola Light • Coca-Cola Zero € 2,60
Sprite € 2,60
Fanta € 2,60
Gini € 2,90 
Tonic € 2,90
Schweppes Agrum € 2,90
Fruitsap Minute Maid € 2,90 
Appel-kers € 2,90
Appelsap € 2,90
Finley Pompelmoes-bloedsinaasappel € 2,80
Tönissteiner Orange € 2,90 
Tönissteiner Citroen € 2,90
Tönissteiner Vruchtenkorf € 3,00
Appletiser € 2,90
Vers fruitsap € 5,00

Ice Tea € 3,90
   10 verschillende smaken, zie boek op tafel

Fristi € 2,80
Koude Cécémel € 2,80

Frisdranken



T.  +32 (0)11 79 24 43
info@publ i lemon.be
www.publ i lemon.be

Menukaarten, placemats, 
marketing, drukwerken


