


Wist je... 

In november zijn onze ijssalons geopend van woensdag tot en 
met zondag van 10.00 uur tot 20.30 uur.

Via de QR-code op de tafel kun je makkelijk zelf bestellen.
Lukt het niet of vind je het gewoonweg niet fijn? 
Bestel dan bij een van onze medewerkers! 

Mocht je jouw coupe willen aanpassen kan het zijn dat de prijs 
van je coupe afwijkt van de prijs in onze menukaart.

Allergenen? Kijk voor meer informatie achter in de menukaart of 
vraag een van onze medewerkers.



Geniet van al het lekkers!
Team Clevers

De hemelse herfst...
 
De herfst staat al weer langzaam voor de deur. De tijd van mooie 
warme kleuren en smaken. Bijvoorbeeld ons Hemels
Moddertje; een heerlijk ijstaartje met chocomousse gemaakt van 
echte Belgische chocolade en dat gecombineerd met ons hemels
Clevers ijs. Ook onze Cookie Monster en de klassieke coupe 
Cerise met warme kersen passen helemaal in het plaatje van de 
herfst.

Dat is toch hemels genieten !?



COMBI DEALS

& IJSKOFFIE

COMBI DEALS | 7,95
combineer een warme drank (koffie, cappuccino, 
latte macchiato, koffie verkeerd, thee of warme chocomel) 
met een ijstaartje:
 
+ progress taartje vanille en hazelnoot ijs, mokkaschuim, 
hazelnootkrokantjes en slagroom

+ bella tiramisu taartje vanille en koffie ijs, mokkaschuim, 
lange vingers, Clevers coffee likorette en slagroom

+ monchou taartje yoghurt en yoghurt bosvruchten ijs, 
bastogne crunch, kersen en slagroom

+ christoffel taartje amarena en truffel ijs, browniegebak, 
mokkaschuim en slagroom

+ hemels moddertje vanille en cookies ijs, zandkoekjes 
crunch, mokkaschuim, belgische chocolademousse en slagroom

+ zomertiramisu verse aardbeien (t/m september), vanille en 
aardbei ijs, meringue, lange vingers, witte chocoladesaus, 
Clevers aardbeien likorette en slagroom



IJSKOFFIE | 4,75

ijskoffie karamel | 4,75

ijskoffie hazelnoot | 4,95

nog lekkerder met slagroom | + 0,95



Nieuwe coupes 
met allerlei 

lekkers versierd... 

dolle donut hoe gek ben jij??
1 bol ijs, mini donut, zure mat, smarties, lolly 
en slagroom | 4,95

super spooky griezelig lekker, brrrrr...
1 bol ijs, oreo crunch, spookjes en monster, lolly 
en slagroom | 4,95

keiharde knetter durf jij dit knetterend ijsje te eten?
1 bol ijs, zure mat, smarties, knetterdip, oogjes, mond, lolly 
en slagroom | 4,95

glitter glamour voel je voor even een ster...
1 bol ijs, glitter glam mix, snoepketting, lolly 
en slagroom | 4,95

super softie smelt zacht weg bij dit ijsje...
1 portie softijs, aardbeiensaus, disco dip, oogjes, mond, lolly 
en slagroom   | 4,95

babychino melkschuim in een koffiekop met wat kaneelsuiker 
en lange vinger | 1,25

KINDER

COUPES





FROZEN YOGURT

FROZEN YOGURT 

sorbet  frozen yogurt met saus naar keuze en slagroom | 5,95

noot frozen yogurt met Clevers notenmix en honingtopping 
| 6,25

aardbeien frozen yogurt met verse aardbeien (t/m september) 
| 6,25

fruit frozen yogurt met gemengd fruit | 6,25

 Onze frozen yogurt is bereid 
met echte yoghurt en krijgt

daardoor een nog intensere yoghurtsmaak

COUPES



FROZEN YOGURT MET WARM FRUIT

warme frambozen frozen yogurt met warme 
frambozen | 6,75

warme kersen frozen yogurt met warme kersen | 6,50

warme bosvruchten frozen yogurt met warme bosvruchten 
op siroop | 6,50



CHOCO/NOOT

COUPES



pinda rock vanille softijs, hazelnoot ijs, chocoladesaus, 
pindarotsjes en slagroom | 6,75

salty rock vanille softijs, koffie ijs, karamelsaus, 
salty pindarotsjes en slagroom | 6,75
  
dame noir chocolade en stracciatella ijs, warme witte 
chocoladesaus en slagroom | 6,75

dame blanche vanille en stracciatella ijs, warme 
chocoladesaus en slagroom | 6,75

vanille droom vanille en chocolade ijs, warme vanillesaus 
en slagroom | 6,75

stracciatella vanille en stracciatella ijs, chocoladesaus 
en slagroom | 7,25

nougatina vanille, karamel, crocantino en hazelnoot ijs, 
karamelsaus, gekarameliseerde suiker en slagroom | 7,25

coupe progress vanille, hazelnoot en koffie ijs, mokkasaus, 
mokkaschuim, hazelnootkrokantjes en slagroom | 7,25

hazelnoot krokant vanille, hazelnoot en pralinone ijs, 
mokkasaus, hazelnootkrokantjes en slagroom | 7,25



NOG MEER CHOCO/NOOT

tartufo vanille, truffel en chocolade ijs, chocoladesaus, 
hazelnootkrokantjes en slagroom | 7,25

kanello vanille en kaneel ijs, kaneelkoekjes en slagroom | 6,95
 
karamello vanille, karamel, chocolade en crocantino ijs, 
warme karamelsaus en slagroom | 7,25
 

COUPES



notenbalk walnoot, hazelnoot, pralinone en truffel ijs, 
Clevers notenmix en slagroom | 7,95

after eight vanille en stracciatella ijs, warme chocodip, 
After Eight-chocolaatjes en slagroom | 8,50

choco fantasie vanille, chocolade en stracciatella ijs, 
Belgische chocolademousse, brownie en slagroom | 9,95

punaise hazelnoot, walnoot, cookies, pralinone, chocolade, 
stracciatella en truffel ijs, Clevers notenmix en slagroom | 11,95

alleen voor de echte ijsfanaat:
primeur groot grandioos ijs met chocolade- en nootachtige 
ijssoorten, Clevers notenmix, koekjes etc. | 23,50



say cheese lemon cookies en bosbessen ijs, cheesecake 
‘new york style’, witte chocoladesaus, bosbessensaus, 
verse aardbeien (t/m september, vanaf oktober warme kersen), 
zanddeegkruimels en slagroom | 9,95  

aardbeiencoupe vanille en aardbeien ijs, aardbeiensaus, 
verse aardbeien (t/m september) en slagroom | 8,95
 
zomercoupe vanille, bosbessen en aardbeien ijs, 
verse aardbeien (t/m september), bosvruchten op siroop,
bosbessensaus en slagroom | 9,50
 
amarena vanille en amarena ijs, amarena kersen op siroop 
en slagroom | 8,50

bosvruchten vanille, bosbessen, frambozen en amarena ijs, 
bosvruchten op siroop en slagroom | 8,75

ROODFRUIT

COUPES



COUPES MET WARM FRUIT

cerise vanille en amarena ijs, warme kersen en 
slagroom | 8,25

warme framboos vanille, citroen en frambozen ijs, 
warme frambozen en slagroom | 8,95

warme bosvruchten vanille, bosbessen, frambozen en 
amarena ijs, warme bosvruchten op siroop en slagroom | 8,95



NOG MEER FRUIT

COUPES



vruchtencoupe vanille, aardbeien, mango en kiwi ijs, 
aardbeiensaus, gemengd fruit en slagroom | 9,25 

banaan royaal vanille, bananen en truffel ijs, chocolade- 
en bananensaus, verse banaan en slagroom | 7,25

ananas royaal 4 bollen vanille ijs, ananassaus, verse 
ananas en slagroom | 7,95
 
bananen split vanille, bananen en aardbeien ijs, aardbeien- 
en bananensaus, verse banaan en slagroom | 7,25 

tropical passievrucht, citroen, kiwi, mango en frambozen ijs, 
verse ananas, verse meloen, verse kiwi en slagroom | 9,35

zumpel vanille, bananen, bosbessen, mango, kiwi, 
stracciatella en truffel ijs, gemengd fruit en slagroom | 12,50

alleen voor de echte ijsfanaat:
ijsspektakel grandioos groot vruchten ijs met gemengd fruit 
en slagroom | 23,50



ice cold summer bosbessen en citroen ijs, lange vingers, 
bosvruchten op siroop, verse aardbeien (t/m september), 
en slagroom | 6,75

choco monkey cookies ijs, vanille softijs, chocoladesaus, 
verse banaan en slagroom | 6,75

otti biscotti crocantino ijs, vanille softijs, karamelsaus, 
bastogne crunch en slagroom | 6,75

black biscotti dark cookies ijs, vanille softijs, chocoladesaus, 
oreo crunch en slagroom | 6,75

IETS KLEINERE

COUPES



mokkamo  
stracciatella, kaneel en crocantino ijs, karamelsaus, 
mokkaschuimpjes en slagroom | 6,50

sweet walnut  
walnoot ijs, frozen yogurt, karamelsaus, gekarameliseerde 
walnoten en slagroom | 6,50

hollands glorie 
vanille, crocantino en koffie ijs, mokkasaus, stroopwafel crunch 
en slagroom | 6,25

crunchy banana 
karamel en bananen ijs, karamelsaus, verse banaan, 
hazelnootkrokantjes en slagroom | 6,25
 
tre dito 
koffie, stracciatella en crocantino ijs, mokkasaus, lange vingers 
en slagroom | 6,50



EINIGHAUSEN

ONZE JONGSTE TELG

Als je de naam leest verbaast het je dat het nog in Nederland 
ligt, dat begrijpen we. Dat het dan ook aan Duitsland grenst zal 
je niet verbazen. Ook grenst het aan België waar je binnen no 
time in het outletcenter van Maasmechelen zit. Kom vooral eens 
bij ons 'broekie' kijken!



Vanaf 1 november zal de webshop weer geopend worden voor 
onze overheerlijke kerst ijstaarten. Bestel je twee taarten, krijgt je 
een gratis koeltas van Clevers erbij!

Winnen! 
Doe je ook mee aan de November winactie? Plaats je 
kerst bestelling in November en maak kans op een 
Cleversseizoen gratis ijs! Wie wil dat nou niet?

TIJD VOOR

IJSTAARTEN



yoghurt fruit yoghurt, yoghurt bosvruchten en yoghurt 
aardbeien ijs, frozen yoghurt, frambozensaus, gemengd 
fruit en slagroom | 9,25
 
yoghurt aardbei yoghurt en yoghurt aardbeien ijs, frozen 
yoghurt, aardbeiensaus, verse aardbeien (t/m september) en 
slagroom | 8,95
 
yoghurt bosvruchten yoghurt, yoghurt bosvruchten en 
yoghurt aardbeien ijs, frozen yoghurt, bosvruchten op siroop 
en slagroom | 8,50 

YOGHURT MET WARM FRUIT

yoghurt warme bosvruchten yoghurt, yoghurt bosvruchten 
en yoghurt aardbeien ijs, frozen yoghurt, warme bosvruchten 
op siroop en slagroom | 8,75 

yoghurt framboos yoghurt, yoghurt bosvruchten en 
yoghurt aardbeien ijs, frozen yoghurt, warme frambozen 
en slagroom | 8,95

yoghurt cerise yoghurt, yoghurt bosvruchten en yoghurt 
aardbeien ijs, frozen yoghurt, warme kersen en slagroom 
| 8,25 

YOGHURT

COUPES



YOGHURT MET LIKEUR

yoghurt riva  yoghurt, yoghurt bosvruchten en yoghurt 
aardbeien ijs, frozen yoghurt, Sprite, Clevers blue likorette 
en slagroom | 8,95

yoghurt exotica yoghurt, yoghurt bosvruchten en yoghurt 
aardbeien ijs, frozen yogurt, cold pressed verse jus d’orange, 
Clevers passion likorette, gemengd fruit, verse ananas 
en slagroom | 11,95

yoghurt pisang yoghurt, yoghurt bosvruchten en yoghurt 
aardbeien ijs, frozen yoghurt, cold pressed verse jus d’orange, 
Clevers pisang likorette, verse banaan en slagroom | 10,95



SPECIALE

limburgs weckpotje vanille en kaneel ijs, kersen en 
slagroom | 7,95

softijs sorbet vanille softijs, saus naar keuze en 
slagroom | 6,25

COUPES



cafee glacee vanille en koffie ijs in warme koffie en 
slagroom | 8,25

parel aan de maas vanille, truffel en amarena ijs, 
amarena-kersen op siroop en slagroom | 8,50

brownie pannetje vanille ijs, chocoladesaus, brownie, 
poedersuiker en slagroom | 6,75

donut vanille en bananen ijs, chocoladesaus, twee mini donuts, 
verse banaan en slagroom | 7,95

cookie monster vanille, cookies en karamel ijs, witte 
chocoladesaus, chocolademousse, 3 soorten cookies crunch 
(bastogne | stroopwafel | zandkoekje) en slagroom | 9,75

chocolade fondue  cookies, bananen en mango ijs, 
marshmallows, vers fruit in combinatie met de beste Belgische 
chocolade: dippen maar! | 8,95



COUPES

MET LIKEUR



COUPES MET LIKEUR CHOCO/NOOT

amaretto vanille, koffie, hazelnoot en pralinone ijs, 
bitterkoekjes, Clevers amaretto likorette en slagroom | 8,25

notenkraker walnoot, hazelnoot, pralinone en truffel ijs, 
Clevers notenmix, Clevers coffee likorette en slagroom | 8,75

advocata vanille ijs, chocoladesaus, advocaat en 
slagroom | 8,25

boerenjongens vanille, malaga en koffie ijs, boerenjongens, 
Clevers coffee likorette en slagroom | 9,25

‘harrie’ vanille, malaga en koffie ijs, boerenjongens, advocaat 
en slagroom | 9,25

brasil vanille, koffie, pralinone, truffel en bananen ijs, Clevers 
coffee likorette, verse banaan, Clevers notenmix en slagroom 
| 10,75

coffee lover koffie, hazelnoot en stracciatella ijs, Clevers 
coffee likorette en slagroom | € 6,95

ice cold lungo mokka en hazelnoot ijs in warme lungo koffie, 
lange vingers, Clevers coffee likorette en slagroom | 6,95

ice cold fever vanille en koffie ijs in warme espressokoffie, 
Belgische chocolademousse, mokkaschuim, Clevers coffee 
cream likorette en slagroom | 9,95



COUPES MET LIKEUR EN FRUIT

riva vanille en citroen ijs, Sprite, Clevers blue likorette en 
slagroom | 8,95

aardbei advocaat vanille en aardbeien ijs, verse aardbeien, 
advocaat en slagroom | 9,95

schwarzwalder kirsch vanille, truffel en amarena ijs, warme 
kersen, Clevers cherry likorette en slagroom | 9,25 

exotica kiwi, mango, citroen en frambozen ijs, cold pressed 
verse jus d’orange, Clevers passion likorette, gemengd fruit, 
verse ananas en slagroom | 11,95
 
pisang vanille en bananen ijs, cold pressed verse jus d’orange, 
Clevers pisang likorette, bananenschijfjes en slagroom | 10,95

passion citroen en passievrucht en mango ijs met Clevers 
passion likorette en slagroom | 6,95

COUPES

MET LIKEUR





SCHEPIJS per bol | 1,50
 
aardbei
amarena
banaan
bosbesx
chocolade
citroen
cookies
crocantino

SOFTIJS per portie, vanille softijs of frozen yogurt | 1,30
*een softijs in een beker of hoorntje is ook mogelijk.

SAUZEN vanaf € 0,60

aardbeiensaus
ananassaus
bosbessensaus
chocolade saus
(koud of warm)

COUPE

framboos
hazelnoot
kaneel
karamel
kiwi
koffie
lemon cookies
malaga

*speciaalsmaken zijn wisselend, zie vitrine!

vanille saus
(koud of warm)

witte chocolade saus
(koud of warm)
frambozensaus

mokkasaus
karamelsaus

(koud of warm)
kersensaus

ZELF SAMENSTELLEN

mango
passievrucht

pralinone
smurf

stracciatella
truffel

vanille 
walnoot

yoghurt
yoghurt aardbeien

yoghurt bosvruchten
suikervrij aardbei

suikervrij hazelnoot
suikervrij chocolade

*



 amarena kersen portie | 1,95 
bosvruchtenmix portie | 1,95

warme bosvruchtenmix portie | 2,25
warme frambozen portie | 2,75

warme kersen portie | 1,85
chocomousse portie | 2,10

brownie stukje | 2,10
* tot en met september

belgische chocolade | 1,70
2 koekjes en chocolaatje | 0,65

chocolade krullen wit | 0,60
chocolade krullen puur | 0,60

nougatine dip | 0,50
kaneelkoekje | 0,15
lange vinger | 0,10
bitterkoekje | 0,05

marshmallow | 0,20
after eight chocolaatje | 0,50

bonbon | 0,50
smarties | 0,60

FRUIT EN MEER

verse aardbeien* | 2,50
verse ananas per partje | 0,40
verse kiwi per stuk | 1,10
verse meloen per partje | 0,95
banaan per stuk | 1,25
Clevers notenmix portie | 2,05
gemengd fruit portie | 2,50
amarena kersen portie | 1,95

CLEVERS LIKORETTE & ALCOHOL  kannetje 4cl | 2,25
 
coffee
coffee cream
amaretto

GARNERING per stuk/portie
 
slagroom | 0,95
mokkaschuimpje | 0,15
hazelnootkrokantjes | 0,50
pindarotsjes | 2,00
salty caramelrotsjes | 2,00
gekarameliseerde walnoten | 2,25
discodip | 0,50
chocodip kannetje | 0,75
bastognecrunch | 0,80
stoopwafelcrunch | 0,80
zandkoekjescrunch | 0,60
mini donut | 0,70

cherry
passion
whiskey

advocaat
aardbei

boerenjongens

grand marnier
blue

pisang



smoothie orange boost van 100% coldpressed verse jus 
d'orange, yoghurt ijs, aardbeien (t/m september) en verse
banaan
375ml | 6,50  -  600 ml | 8,25
 
smoothie mango van mango, yoghurt ijs, 100% coldpressed 
verse jus d'orange en verse banaan
375ml | 6,50  -  600 ml | 8,25

Mix van vers fruit, vruchtensap en ijs! 

SHAKES &

SMOOTHIES



gin tonic lemon shake shake van citroen ijs, gin 
(Gibson London dry) en tonic | 8,95

gin tonic raspberry shake shake van frambozen ijs, 
gin (Gibson London dry) en tonic | 8,95

milkshake diverse smaken 375ml | 3,95  -  600 ml | 4,95  



KOUDE DRANKEN

coca cola/
coca cola zero | 2,40
fanta zero | 2,40
sprite | 2,40
bronwater still | 2,40
bronwater bruis | 2,40
bitter lemon | 2,40
cassis | 2,40
rivella | 2,50
tonic | 2,50
fristi | 2,50
appelsap | 2,50
'coldpressed' verse 
jus d'orange glas | 3,50
fuze tea sparkling, green, 
mango chamomile, green 
appel kiwi no sugar | 2,75

DRANKEN

chocomel glas | 2,00
melk glas | 2,00
ijskoffie | 4,75

ijskoffie hazelnoot | 4,95
ijskoffie karamel | 4,75
hertog jan bier | 2,95

hertog jan weizener | 3,60
la trappe blond  | 4,25

la trappe dubbel  | 4,25
amstel radler 0.0  | 2,95
liefmans fruitesse  | 3,50

wijn wit, 0,25ltr flesje | 6,50



WARME DRANKEN 

espresso | 2,50
lungo | 2,50
koffie | 2,50
cappuccino | 2,60
koffie verkeerd | 2,95
karamel cappuccino | 3,25
latte macchiato | 2,95
hazelnoot latte macchiato | 3,65
karamel latte macchiato | 3,45
warme chocomel | 2,50
warme chocomel + slagroom | 3,45
thee | 2,40
verse muntthee | 2,95
verse gemberthee met citroen en/of sinaasappel | 2,95

Inclusief likeur:
ierse koffie met whiskey | 6,25 
italiaanse koffie met Clevers amaretto likorette | 6,25 
franse koffie met Grand Marnier | 6,25 



ANDER

LEKKERS



warm appelgebakwarm appelgebak    | 2,75| 2,75
luikse wafelluikse wafel  | 2,25| 2,25
cheesecakecheesecake  ‘new york style’ | 3,25 ‘new york style’ | 3,25 
browniegebakbrowniegebak  | 3,50| 3,50

Voeg nog iets toe aan je gebak:
slagroom | 0,95
ijs | 1,50
warme kersen | 2,00
verse banaan | 1,25
verse aardbeien (t/m september) | 2,50
warme vanillesaus | 0,85
warme chocoladesaus | 0,85

tosti 
wit kaas 
wit ham/kaas 
waldkorn ham/kaas | 3,25            

worstenbroodje | 2,95



ALLERGENEN

gluten ei pinda soja melk noten sulfietijs sesam

Aardbei

Amarena

Banaan

Bosbessen

Cheesecake

Citroen

Cookies

Dark Cookies

Ferrero

After eight

Boterbabbelaar

Brownie

Caramel

Chocolade

Coffee Crunch

Crocantino

Don Vito

Frambozen

Kaneel

Hazelnoot

Kinder chocolade

Koffie

Kiwi

Kwark maracuya

Kwark perzik sinaasappel



gluten ei pinda soja melk noten sulfietijs sesam

Malaga

Meloen

Passievrucht

Pralinone

Limoncello

Mango

Monchou

Pistache

Pure chocolade

Lemon crunch

Snicker

Smurfen

Stracciatella

Speculaas

Tiramisu

Vanille

Walnoot

Truffel

Vanille caramel zeezout

Stroopwafel

Witte chocolade aardbei

Yoghurt

Yoghurt aardbei

Yoghurt bosvruchten

Yoghurt avocado lime

Bevat allergeen

Kan sporen bevatten
ALLERGENEN



Geniet!


