
Openingsuren 
Zomer (paasvakantie tot 15 september )
  maandag en dinsdag gesloten
  woensdag tot zaterdag      11u30 tot 21u00
  zondag en feestdagen    13u00 tot 21u00

KEUKEN (SNACKS) SLUIT OM 20u00

Winter (16 september tot aan paasvakantie)
   maandag en dinsdag gesloten 
   woensdag / donderdag     11u30 tot 18u30
   vrijdag / zaterdag               11u30 tot 19u30
   zondag / feestdagen      13u00 tot 19u30
  

 IJSSALON - TAVERNE

Jean



IJS JEAN
 
IJs Jean is in Lier een vertrouwd begrip voor de 
productie en de distributie van lekkere ijsbereidingen. 
Al 4 generaties lang worden ijsjes bezorgd in zowat alle 
uithoeken van Lier. ’IJs Jean’ in Lier bestaat immers meer 
dan 100 jaar. Toch wel heel bijzonder als je weet dat het 
al die tijd binnen de familie is gebleven. 
Na de bekende ijskarren is er sinds 2011 ook deze 
taverne/ijssalon er bijgekomen.

Onze ambachtelijke ijsbereidingen, waaronder ook 
ijstaarten voor alle gelegenheden en meeneem ijs, zijn 
onze grote troef. Ook snacks, wafels en pannenkoeken 
staan hier op de kaart.

In Lier rijden er 3 ijskarren rond van ijs Jean, ze rijden 
van eind maart tot eind september. Binnen Lier kan je de 
ijskarren laten langskomen voor een feestje, BBQ of een 
bedrijfsevenement.



Onze ambachtelijke advocaat 
Onze advocaat is één van de weinige dingen die we niet 
zelf bereiden.  Maar daar is een reden voor.
We schenken jullie graag een ambachtelijk 
streekproduct met wereldallure!

Bij ‘Den gouden Haan’ in Nijlen maakt Geert Dillen elke 
dag kakelverse advocaat in verschillende smaken!  
Deze werd in 2011 in Londen bekroond tot ‘Beste 
advocaat ter wereld’!  
Dus….kies je smaak en pimp je dessert!

Waar komt de naam advocaat vandaan?
De herkomst van de naam ‘advocaat’ is nogal 
onduidelijk, maar wordt in verband gebracht met de 
koloniale avocadovrucht. Volgens oude Nederlandse 
geschriften uit de 17de eeuw werd op de Antillen een 
avocadomousse gemengd met alcohol tot een 
goudkleurig drankje dat bij de zeevaarders meteen in de 
smaak viel. Bij gebrek aan avocado’s in eigen land 
gebruikte men eidooiers om de kleur te imiteren.
Een andere verklaring voor de naam is dat men na het 
eten van advocaat ook gaat kakelen als een advocaat!                                                                                                                                                                                        



  ijscoupes  (Standaard 3 bollen)
   
  Meer of minder bollen ijs mogelijk. 
  per extra bol ijs    + 1.50
  1 bol ijs minder - 1.50  
  Slagroom  +1.50

Coupe naar keuze ( 3 bollen naar keuze )    6.00
Café glacé ( 2 mokka, koffie en slagroom )        7.00
Dame blanche ( 3 vanille ijs / warme chocoladesaus ) 7.00
Dame noire ( 3 chocolade ijs / warme chocoladesaus ) 7.00
Coupe mokka ( 3 mokka ijs / karamelsaus ) 7.30
Coupe brésilienne ( 2 vanille / 1 mokka / karamel / nootjes ) 7.80
Coupe merengue ( 2 vanille / 1 choco / merengue / chocosaus ) 8.00
Coupe gemengd fruit ( 3 vanille ijs / gemengd fruit ) 7.70
Coupe banaan ( 3 vanille / banaan / chocoladesaus ) 8.00
Coupe ananas ( 3 vanille / ananas / ananassaus ) 8.00
Coupe koude krieken ( 3 vanille / koude krieken )  8.00
Coupe warme krieken ( 3 vanille / warme krieken )                  8.00  
Coupe pêche melba ( 3 vanille / perzik / frambozensaus ) 8.00
Coupe poire belle hélène ( 3 vanille / peer / chocoladesaus ) 8.00
.
Coupe vers fruit ( 3 vanille / vers fruit ) 8.50
Coupe aardbeien ( seizoen :  3 vanille / aardbeien / saus ) 8.50  
Coupe advocaat ( 3 vanille + advocaat ) 8.50
Coupe rum rozijnen ( 3 vanille / rum rozijnen ) 8.50  
Coupe banaan royale ( 3 vanille /  banaan / advocaat ) 9.50  
Coupe jean ( 4 bollen naar keuze /  saus naar keuze ) 8.00
Duo coupe ( 5 bollen ijs / aardbeiensaus / witte chocolade )    9.50



  Kinderijsjes  ( tot 12 jaar )    
Smaken ijs zelf te kiezen !
Klein duimpje ( 1 bol ijs naar keuze ) 2.50
Clowntje ( 2 bolletjes ijs naar keuze ) 4.00
Sneeuwwitje ( 2 bolletjes ijs met suikerbolletjes ) 4.50
Piet piraat ( 2 bolletjes ijs met smarties ) 4.50
Pinokkio ( 2 bolletjes ijs met marshmallows ) 4.50
Roodkapje ( 2 bolletjes ijs met aardbeiensaus ) 4.50
Zwarte piet ( 2 bolletjes ijs met chocoladesaus ) 4.50
Vitamientje ( 2 bolletjes ijs met gemengd fruit ) 5.50  
Vers vitamientje ( 2 bolletjes ijs met vers fruit ) 6.00

Extra
Nootjes                 0.50
Suikerbolletjes  0.50
Smarties 0.50
Marshmallows 0.50
Sauzen 0.60
Huisgemaakte chocoladesaus 0.80
Slagroom 1.50
Per bol ijs extra 1.50
Per bol minder                                   -1.50  
Liers vlaaike 2.00

Sauzen
Huisgemaakte chocoladesaus – aardbei – grenadine – 
karamel - framboos – kers – ananas – karamel toffee – 
speculaas - citroen – mango – tropische vruchten – 
bubblegum 



Frisdranken 
Chaudfontaine blauw 2.50
Chaudfontaine rood 2.50  
Chaudfontaine blauw 500 ml 4.60
Chaudfontaine rood 500 ml 4.60  
Coca cola / light / zero 2.50
Fanta / Sprite  2.50
Gerolsteiner light orange 2.50
Gerolsteiner light lemon 2.50
Fuze tea peach 2.50
Fuze tea mango 2.50
Fristi 2.50  
Cécémel 2.50
Ice tea  2.60
Ice tea green 2.60
Ice tea zero 2.60  
Minute maid : appel / appelsien / ace 2.50
Minute maid : appel kers / pompelmoes 2.50  
Nordic tonic 2.50
Nordic agrumes 2.50
Nordic bitter lemon 2.50

Geestrijke dranken
Cognac 5.50  
Whisky 5.50  
Amaretto 5.50  
Baileys 5.50  
Jenever   4.00

Andere (zomer) 
Sangria met vers fruit  6.50  



Bieren 
Jupiler 2.50
Jupiler 0% 2.50
Palm 2.60                  
Hoegaarden 2.80
Rodenbach 2.80  
Kriek  3.20  
Leffe blond / Leffe bruin 3.80
Leffe blond 0% 3.80
Duvel 3.80  
 

    

Aperitieven
Martini Rood / Wit 4.50  
Porto Rood / Wit 4.50  
Campari 5.00 
Pisang 5.00  
Vodka 5.00
Bacardi 5.00
Gin  ( Bombay Sappire ) 6.00  
   + Nordic Mist Tonic 8.50  
Virgin mojito (0%) 4.50  
Crodino spritz (0%)               4.00  
Crodino rosso (0%)       3.50

 

Wijnen  
Wit / Rood / Rosé glas    4.20
Wit / Rood / Rosé karaf ( 0,5 l )                  12.00
Wit / Rood / Rosé fles ( 0,75 l )                   18.00
Glas Cava 5.00
Fles Cava                                    20.00



Koffies   ( ook déca verkrijgbaar )
Koffie 2.50
Koffie XL 4.00  
Espresso ( klein pittig ) 2.50
Dubbele espresso 4.00
Americo ( koffie met extra potje warm water ) 2.50
Latte macchiato   2.80
Latte macchiato karamel of speculaas 3.50
Cappuccino met gestoomde melk  2.80  
Cappuccino met verse slagroom 3.00
Ijs koffie met vanille ijs ( koud )   4.00

Luxe koffies  ( ook déca verkrijgbaar )
Koffie t’Zat Kieken – advocaat / slagroom 7.00  
Italiaanse koffie – amaretto / slagroom 7.00
Irish koffie – whisky / slagroom   7.00
Franse koffie – cognac / slagroom   7.00
Baileys koffie – baileys / slagroom 7.00
Hasseltse koffie – jenever / slagroom 6.00

Chocomelk  
Warme cécémel 2.50   
Warme chocomelk ( puur of melk ) 3.00  
Warme cécémel met baileys 6.00
+ slagroom +0.80

Thee
Thee natuur / melk / citroen 2.50
Rozenbottel thee 2.50
Kamille thee 2.50
Munt thee 2.50
Groene thee 2.50
Verse muntthee 3.50

Warme dranken 



 Milkshakes

Appelstrudel    6.00  
Appelstrudel met ijs 7.50  
Appelstrudel met slagroom 7.50  
Appelstrudel met ijs en slagroom 9.00  

Vanille 5.00
Chocolade 5.50
Mokka 5.50 
Banaan 6.00
Aardbei ( seizoen ) 6.00

 Appelstrudel Huisgemaakt

 IJstaartjes
IJstaartje    . 4.00
IJstaartje met merengue 4.00  
IJstaartje met marsepein 4.20

 Verwenkoffie / Thee / Chocomelk
liers vlaaike / bol ijs naar keuze
advocaat / slagroom / verrassing

Koffie Jean 7.00
Thee Jean 7.00
Cécémel Jean 7.00
Latte macchiato / Cappuccino Jean 7.30
Chocomelk Jean ( puur of melk ) 7.50
Cappuccino met slagroom Jean 7.50
IJs koffie Jean ( koud )  8.50



  Pannenkoeken                       2 Stuks  

Brusselse Wafels      van 13u tot 19u00
                  Normaal MAXI

Kinderpannenkoek ( 1 stuk ) 3.00 
Pannenkoeken natuur 4.50
Suiker / Bloemsuiker / Siroop 5.00
Confituur / Choco 5.00
Warme krieken 6.50  
Gemengd fruit 6.50
Warme appeltjes 6.50
Vers Fruit  7.50
Aardbeien ( seizoen) 7.50

Topics :
Verse chocoladesaus 0.80
Banaan 1.20
IJs naar keuze 1.50
Half slagroom 0.80
Slagroom 1.50
   

Suiker / bloemsuiker 5.00 7.50
Warme krieken 7.00 10.00  
Gemengd fruit 7.00 10.00  
Vers fruit 8.00 11.00
Aardbeien ( seizoen ) 8.00 11.00

Topics :
Verse chocoladesaus 0.80 1.20
Banaan 1.20 1.80
IJs naar keuze (1 bol – 2 bollen) 1.50 3.00
Half slagroom 0.80 1.20
Slagroom 1.50 2.20



Kaas / groentjes / mayo
7.00
Hesp / groentjes / mayo 7.00
Kaas / hesp / groentjes / mayo 8.00
Spek / eieren 7.00  
Tonijn / groentjes  / mayo                7.00  
Kip / ananas / groentjes / cocktailsaus 9.50  
Gerookte zalm / ui / groentjes                  10.00

Pain bagnat vergezeld van een slaatje  

 Croques     vergezeld van een slaatje
                                 enkel  dubbel
Croque uit het vuistje 4.00   6.00
Croque monsieur 7.00   9.50
Croque tomaat / mozzarella 7.00   9.50
Croque hawai ( + ananas ) 7.50            10.50
Croque madame ( + spiegelei ) 7.50            10.50
Croque pesto  ( + pesto / tomaat ) 7.50 10.50
Croque bolognaise 8.50 11.00
Croque videe (huisgemaakt)         10.00 13.00
Croque gerookte zalm 9.50 13.00

Croques of bagnat  zonder slaatje => - 2.00

 Snacks
Dagsoep met brood 6.00
Uitsmijter kaas of hesp 8.50 
Uitsmijter kaas en hesp 9.00



Pasta               
Spaghetti Bolognaise klein 11.00
Spaghetti Bolognaise normaal 13.00
Spaghetti Bolognaise groot 15.00
Lasagne Bolognaise huisgemaakt 14.00
Vegetarische Lasagne huisgemaakt 14.00

Alle spaghetti ’s zijn ook vegetarisch te verkrijgen  
      ( met paprika, champions, ajuin, wortelen, courgettes )

Salades         geserveerd met brood   
Salade met gebakken kippenreepjes  14.00
Salade met gebakken kippenreepjes / ananas 14.50
Salade met geitenkaas, honing en spekjes 16.00
Salade met gerookte zalm 16.00

Tapas 
Portie Kaas
6.00
Nacho’s met dip (tomatensalsa en kaassaus) 6.00

Kindergerechten             tot 12 jaar           
Tomatensoep met balletjes 4.00
Croque uit het vuistje enkel 4.00
Croque uit het vuistje dubbel 6.00
Kinderspaghetti  8.00


