Openingsuren cafetaria : alle weekdagen van 12h tot …
In het weekend vanaf 08h30 tot ...
Openingsuren keuken :
September tot
Maandag :
Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag :
Vrijdag :
Zaterdag :
Zondag :

en met Mei
gesloten
16h00 - 21h30
12h00 - 21h30
16h00 - 21h30
15h30 - 22h30
11h00 - 21h30
11h00 - 20h00

Juni tot en met
Maandag :
Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag :
Vrijdag :
Zaterdag :
Zondag :

Augustus
11h30 - 18h00
11h30 - 18h00
11h30 - 18h00
11h30 - 18h00
11h30 - 18h00
11h30 - 18h00
11h30 - 18h00

Uitzonderingen steeds mogelijk.
Tijdens schoolvakanties is de keuken alle dagen geopend vanaf 11h30.
De keuken is gesloten op 25/12 en 01/01.
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Om de snelst mogelijke bediening te garanderen, vragen wij u vriendelijk om aan tafel te
bestellen.
Voor groepen vanaf 5 personen vragen wij u vriendelijk om per tafel af te rekenen. 1 tafel
= 1 bestelling = 1 rekening.
Voor alle inlichtingen over reservaties, verjaardagsfeestjes, funhockey en dergelijke kunt u
natuurlijk steeds bij ons personeel terecht, maar u kan alle informatie nog makkelijker
terug vinden op onze website :
www.ijsbaanleuven.be.
In onze cafetaria is er gratis Wifi beschikbaar voor iedereen. Hiervoor moet je gewoon even
inchecken via Facebook. Geen Facebook? Vraag de wifi code aan ons personeel.

Betalen kan je met cash, bancontact en VISA.
Om een vlotte bediening te garanderen vragen wij om direct af te rekenen. U kan dus geen
rekening open laten staan.
U kan maximaal €25.00 extra boven het bedrag van de bestelling afhalen met de kaart.
Zonder bestelling kan men geen geld afhalen.

Wij vragen u beleefd enkel bij ons gekochte maaltijden en dranken in deze
cafetaria te gebruiken.
Alle prijzen zijn diensten en BTW inbegrepen.
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Belegde broodjes
Broodje Choco
Broodje Kaas **
Broodje Hesp **
Broodje Salami **
Broodje Gezond
vegetarisch
Broodje Hot Dog
met sausje
Broodje Kip Curry **
Broodje Tonijnsla **
Broodje Americain **
Broodje Kaas & Hesp **
Broodje Kaas & Salami **
Broodje Curryworst met sausje
Broodje Martino **
licht pikant
Broodje Mexicano
met sausje
Broodje Gerookte Zalm met Philadelphia **

NIEUW

€3.10 (gluten,noten)
€3.10 (gluten,lactose)
€3.10 (gluten,lactose)
€3.10 (gluten,noten)
€3.30 (gluten,ei)
€3.30 (gluten)
€3.50 (gluten,ei)
€3.50 (gluten,ei)
€3.50 (gluten,ei,mosterd)
€3.60 (gluten,lactose)
€3.60 (gluten,lactose, noten)
€3.60 (gluten,ei,soja)
€4.10 (gluten,ei,mosterd)
€4.30 (gluten,ei, soja)
€4.50 (gluten,ei, soja, lactose,vis)
€1.00 (lactose)

** Clubsupplement

Borrelhapjes
Portie Kaas
met mosterd
Portie Salami
met mosterd
Portie Gemengd
met mosterd
Portie kaasballetjes 8 stuks, met sausje
Portie Bitterballen
8 stuks, met sausje
Portie Mini Loempia’s 8 stuks, met sausje
Portie Garnaalballetjes 8 stuks, met sausje
Portie Scampi Fritti 10 stuks, met sausje
Portie Chicken Fingers 8 stuks, met sausje
Portie Borrelhapjes 6 soorten, 17 stuks, met sausje

€ 5.00 (lactose)
€ 5.00 (noten)
€ 6.50 (lactose, noten)
€ 5.50 (lactose, gluten)
€ 5.50 (noten)
€ 5.50 (gluten)
€ 6.50 (schaaldieren, lactose, gluten)
€ 6.50 (schaaldieren, gluten)
€ 5.50 (gluten)
€13.00 (gluten, lactose, noten, schaaldieren)
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Verjaardagsfeestjes

Jouw oogappel is jarig en je wilt een kinderfeestje
buitenshuis organiseren? Kom schaatsen met ons. Dat is
fun, sportief en betaalbaar.
Bij IJsbaan Leuven kan je kiezen tussen drie all-in formules.
Een heerlijke, huisbereide snack en twee drankjes zijn
standaard inbegrepen. Je kan smullen van een portie frietjes
met saus, verse pannenkoeken of een Brusselse wafel met of
zonder slagroom.
Vrij schaatsen
Beleef met je vrienden uren plezier op het ijs tijdens een vrije
schaatsbeurt. Voor, tijdens of na het schaatsen kan je genieten
van een verfrissing en een versnapering.
Inbegrepen: inkom schaatspiste, huur materiaal, twee drankjes
en een snack.
Zumba for Kids
Op een stevige beat de dansbenen los gooien, dat is te gek! Ga
uit de bol op onze Zumba for Kids in Happy Champ. Een
lekkere hap en een koel drankje maken de party helemaal
compleet.
Inbegrepen: 1 uur Zumba for Kids, twee drankjes en een snack.
Vrij schaatsen & Zumba for Kids
Start je verjaardagsfeestje met een knal op onze Zumba for
Kids in Happy Champ. Even relaxen in de cafetaria met food &
drinks of meteen de schaatsbaan op? Aan jou de keuze!
Inbegrepen: 1 uur Zumba for Kids, inkom schaatspiste, huur
materiaal, twee drankjes en een snack

Tarieven
Schaatsfeestje :
€12.50 p.p.
Zumba feestje :
€12.50 p.p. + €25.00
Zumba & Schaatsen :
€12.50 .p.p + €50.00

Bij alle feestjes zijn twee
drankjes en een snack
inbegrepen.
Snacks - Keuze :
● verse pannenkoeken
● verse friet met 1
sausje
● Brusselse wafel
Ieder kind mag apart kiezen.
Geen bestelling op voorhand
doorgeven. Wij nemen met
plezier de bestelling op zodat
jullie kunnen genieten van het
feestje !

Vragen : Stel ze gerust aan ons personeel of neem een kijkje op onze website :
www.ijsbaanleuven.be.
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Frituur - Hamburgers
Bakje Friet
Koude Boulet
Warme Boulet
Curryworst
Curryworst speciaal (tomaten- of curryketchup, mayo en ajuin)
Mexicano
Hamburger (met sausje)
Cheeseburger (mayo,ketchup + kaas)
Hockey Burger (burger met sla en tomaat, frietjes en sausje)

€ 2.50
€ 1.60 (gluten,ei)
€ 2.10 (gluten,ei)
€ 2.10 (gluten,ei,soja)
€ 3.10 ( gluten,ei,soja)
€ 2.80 (gluten,ei,soja)
€ 3.90 (gluten,ei,soja)
€ 4.50 (gluten, lactose,ei,soja)
€ 6.90 (gluten, lactose,ei,soja)

Al onze gefrituurde gerechten kunnen sporen bevatten van noten, schaaldieren en gluten !

Sausjes
€ 0.60 (ei,mosterd)
€ 0.60
€ 0.60
€ 0.60 (ei,mosterd)
€ 0.60 (ei,mosterd)
€ 0.60 (ei,mosterd)
€ 0.60 (mosterd)
€ 0.60 (ei,mosterd)
€ 1.60 (ei,mosterd)
€ 1.60 (ei,mosterd)

Mayonaise
Ketchup
Curryketchup
Cocktail
Mammoet
Andalouse
Mosterd
Tartaar
Speciaal (mayo, ketchup, ajuin)
Speciaal Curry (mayo, curryketchup, ajuin)

Pizza’s
€ 8.50 (lactose, soja, gluten)
€ 8.50 (lactose, soja, gluten)
€ 8.50 (lactose, soja, gluten)
€ 8.50 (lactose, soja, gluten)

Margherita Classic
Quattro Formaggio
Hawaï
Prosciutto
(alle pizza’s zijn verkrijgbaar tot de cafetaria sluit)

Kindergerechten
Fishsticks met spinaziepuree
Frietjes met curryworst en een sausje
Kinderspaghetti
Kip met appelmoes en frietjes
Kindervidee
Kinderstoofvlees

NIEUW

€ 7.00 (ei,gluten,noten,schaaldieren)
€ 5.00 (gluten,ei,soja)
€ 7.50 (gluten)
€10.00
€10.00 (gluten, lactose, ei)
€10.00 (gluten)

Chips & snoepjes zijn te verkrijgen in de automaat aan de inkom van de cafetaria.
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Soepen
Huisbereide tomatensoep
Huisbereide soep naar marktaanbod

€ 4.00 *
€ 4.00 *

* brood inbegrepen

Croques
Croque uit het vuistje
Croque Monsieur
Croque Hawaï
Croque Madame

(verkrijgbaar tot de cafetaria sluit)

(met 2 spiegeleieren)

€ 3.90 (gluten, lactose)
€ 8.20 (gluten, lactose)
€ 8.70 ( gluten, lactose)
€ 9.70 (gluten, lactose, ei)

Omeletten
€ 7.50 * (ei)
€ 8.50 * (ei)
€ 8.50 * (ei)
€ 8.50 * (ei, lactose)
€10.50 * (ei, lactose)

Omelet Natuur
Omelet Spek
Omelet Ham
Omelet Kaas
Omelet van de Chef
* brood inbegrepen

Bij alle volgende gerechten zijn een eerste portie brood, frietjes, kroketten, puree of rijst
inbegrepen.
Een extra portie frietjes, kroketten, puree of rijst : €2.50.
Een extra portie brood : €1.00
Een extra portie rauwkost : €2.50
(enkel te verkrijgen bij gerechten, niet apart !).

Kroketjes
Kaaskroketten
Kaaskroketten
Garnaalkroketten
Garnaalkroketten

(2 stuks)
(3 stuks)
(2 stuks)
(3 stuks)

€10.50 (gluten, lactose)
€12.50 (gluten, lactose)
€14.50 (gluten, lactose, schaaldieren)
€17.50 (gluten, lactose, schaaldieren)

Al onze gefrituurde gerechten kunnen sporen bevatten van noten, schaaldieren en gluten !
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Salades
Gemengde salade
Salade Tomaat - Mozzarella
Salade Niçoise
Griekse salade
Caesar Salade
Salade van kip met ananas en curry

NIEUW

€11.00 (lactose)
€12.50 (lactose, ei, gluten)
€13.50 (lactose)
€13.50 (lactose)
€16.50 (lactose,gluten)
€16.50 (lactose)

Pasta’s
Spaghetti Bolognaise
Spaghetti Provençaal (vegetarisch)
Pasta Pesto Verde (vegetarisch)
Spaghetti Carbonara (met spek)
Macaroni met kaas en ham
Lasagna Bolognaise

€10.00 (gluten,ei)
€10.00 (gluten)
€11.50 (gluten, lactose)
€11.50 (gluten, lactose, eiwitten)
€11.50 (gluten, lactose, eiwitten)
€11.50 (gluten, lactose)

Extra kaas

€ 1.00 (lactose)

Hoofdschotels
Gehaktballetjes in tomatensaus
Huisbereide videe
Huisbereid Leuvens stoofvlees
Gewokte groenten (met pasta of rijst) (vegetarisch)
Gewokte groenten, Kip, Curry (met pasta of rijst)
Rijstschotel van de Chef
(pikant)
Rijstschotel met kip, curry en ananas

€12.50 (gluten)
€14.50 (lactose, gluten, eiwitten)
€14.50 (gluten)
€11.50 (gluten)
€15.00 (gluten)
€15.50 (lactose)
€14.50 (lactose)

www.ijsbaanleuven.be - info@ijsbaanleuven.be - 2018-2019

IJsjes
Cornetto Ola
Kinderijsje aardbeien
Kinderijsje chocolade
Kinderijsje vanille
Coupe aardbeien
Coupe chocolade
Coupe vanille
Dame Blanche
Dame Noire

€ 2.00 (lactose,gluten)
€ 3.20 (lactose,gluten)
€ 3.20 (lactose,gluten)
€ 3.20 (lactose,gluten)
€ 4.00 (lactose,gluten)
€ 4.00 (lactose,gluten)
€ 4.00 (lactose,gluten)
€ 5.50 (lactose,gluten)
€ 5.50 (lactose,gluten)

Milkshakes
€ 4.00 (lactose)
€ 4.00 (lactose)
€ 4.00 (lactose)
€ 4.00 (lactose)

Aardbeien
Banaan
Chocolade
Vanille

Brusselse wafels
Wafel met suiker
Wafel met chocoladesaus en vanille ijs
Supplement slagroom
Supplement chocoladesaus

€ 4.00 (gluten,lactose)
€ 5.50 (gluten,lactose)
€ 1.00 (lactose)
€ 1.00

Huisbereide Pannenkoeken
Pannenkoeken met suiker
2 stuks
Pannenkoeken met vanille ijs en chocoladesaus
Glutenvrije pannenkoeken zijn ook beschikbaar, vraag ernaar bij ons personeel !

€ 4.50 (gluten,lactose, ei)
€ 6.50 (gluten,lactose, ei)
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HAPPY CHAMP
Uw specialist in groepslessen !!!

Maandag
19h00 - 19h45 : The Mix by Piloxing
20h00 - 21h00 : BBB
21h00 - 21h45 : Piloxing Knockout

Dinsdag
19h00 - 20h00 : Core
20h00 - 21h00 : Strong by Zumba
21h00 - 22h00 : Zumba

Woensdag
09h30
10h30
19h00
20h00
21h00

-

10h30
11h15
19h45
21h00
22h00

:
:
:
:
:

BBB
POUND
POUND
Piloxing
Zumba

Donderdag

19h00 - 20h00 : BBB
20h00 - 21h00 : Zumba
21h00 - 21h45 : Strong by Zumba

EERSTE LES + GRATIS PROEFLES
1 beurt : €8.00 - 10beurtenkaart = €70.00
3maanden ABO : €135.00
www.happychamp.be - info@happychamp.be
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Groepen
In onze gezellige cafetaria hebben wij meer dan 250 stoelen, plaats genoeg dus om grote groepen te
kunnen ontvangen.
Wij ontvangen families, vriendenkringen, jeugdbewegingen, scholen, firma's, busreizen ...
Ook op onze parking is meer dan plaats genoeg voor alle auto's of bussen.
,
Indien uw groep groter is dan 10 personen, geeft U ons een seintje vooraf (minimum 1 week op
voorhand), zodat wij u een aangepast menu kunnen aanbieden, dit om de kwaliteit van het eten en een
vlotte bediening te kunnen garanderen.
Een paar voorbeelden :

Menu 1 :
* Dagverse soep van de chef
* Verse, huisbereide videe met verse frietjes
* Dame Blanche met slagroom
Prijs : €22.00 per persoon (exclusief drank)
Menu 2 :
* Verse tomatensoep
* Huisbereid Leuvens stoofvlees met verse frietjes
* Brusselse wafel met slagroom
Prijs : €22.00 per persoon (exclusief drank)
Menu 3 :
* Soep naar keuze (op voorhand doorgeven)
* Vers gebakken biefstuk met verse frietjes en keuze uit 3 sauzen
* Verse pannenkoeken
Prijs : €27.00 per persoon (exclusief drank)
Voorbeeld voor touroperators :
* Koffie en thee (à volonté)
* Broodbuffet met verschillende soorten brood en beleg
Minimum 35 personen (andere dranken dan koffie en thee zijn apart te betalen)
Prijs : €9.00 per persoon
Natuurlijk maken wij voor U telkens een voorstel op maat, gebaseerd op uw wensen en budget. Voor
meer informatie, gebruik het contactformulier op onze website www.ijsbaanleuven.be.
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