
“ waar warm en koud  

elkaar ontmoeten “ 

 

herentalsebaan 268  -  2100 DEURNE  -  tel 03/3214214 

email: info@pinguin-ijssalon.be  —  website : www.pinguin-ijssalon.be 

 



Welkom ! 

Beste klanten , 

Wij heten u van harte welkom in ons “ Ijssalon PINGUIN ” voor het lekkerste ijs , over-
heerlijke pannenkoeken en kraakverse wafels , milkshakes , een uitgebreid assortiment 
koffie  , thee , een koude of warme drank …. 

Voor meer info : 

bezoek onze website of raadpleeg ons suggestiebord 

Smakelijk 

OPENINGSUREN 
                  woensdag  -   zondag 
         12u00  —  18u00                
       keuken open tot 17u30 
 

   MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN 

ALLERGENEN INFO : de samenstelling van onze gerechten kan veranderen  -  vraag ernaar ! 

“Our company philosophy is to work hard , have fun , and to bring a “ golden smile “ 

to each and every guest who comes to visit us . We hope you enjoy us also !! “ 

Of anders gezegd : 

“onze gasten een (h)eerlijk product aanbieden,gemaakt op een zuiver traditionele 

ambachtelijke wijze met dagverse producten , overgoten met een sausje van onze  be-

roepsfierheid , service en voldoening om hen op deze wijze mede deelgenoot te ma-

ken in onze vreugde die wij hen willen meegeven “ 



Dienst en BTW inbegrepen   
website: www.pinguin-ijssalon.be  -  email: info@pinguin-ijssalon.be 

 
 

WARME DRANKEN 
 

KOFFIE  THEE 
   

Espresso 2.50  Klassiek 2.50 
Espresso deca 2.50  Rozebottel 2.50 
Mokka 2.50  Munt 2.50 
Mokka dopio 4.50  Linde 2.50 
Kannetje koffie (1p) 5.00  Kamille 2.50 
Latte machiato 3.50  Earl grey 2.50 
Latte caramel 3.50  Lemon 2.50 
Cappuccino (slagroom) 3.50  Chai tea latte 3.50 
Italiaanse cappucino (melk) 3.50  Forest fruit 3.50 
Koffie compleet 9.00  Green tea senchea 3.50 
Iced latte 6.00  Winter- of zomerthee 3.50 
Weense koffie 6.00  Anders 
Mexican coffee – met Baileys 7.00  Melk 3.50 
Irish coffee – met whiskey 7.00  Chocolademelk 3.50 
Italian coffee – met amaretto 7.00  Choco Pinguin – met slagroom 4.50 
Antwerpse koffie – met Elixir d’Anvers 7.00  Mexican choco – met Baileys 7.00 

AFFOGATO – met vanillie-ijs 7.00  Italian choco – met amaretto 7.00 
     

KOUDE DRANKEN 
 

Chaudfontaine bruis – plat  2.50  Appel-kersensap 2.50 
Coca Cola regular – zero  2.50  Melk 2.50 
Fanta 2.50  Chocolademelk 2.50 
Sprite 2.50  Fristi 2.50 
Vruchtensap 2.50    
Appel – sinaasappel – ananas – pompelmoes     
Gini 2.50  ALCOHOL +18 
Ice Tea regular – green  2.50  

Schweppes tonic – agrum 2.50  Cava 5.50 

Tönissteiner ‘suikervrij’ 2.50  Wijn (rood, wit, rosé) 4.00 
vruchtenkorf – citroen – orange    Porto (rood, wit) 5.00 

Pomtonic 5.00  Streekbier 4.00 
 

http://www.pinguin-ijssalon.be/


Dienst en BTW inbegrepen             
*** ENKEL TIJDENS HET SEIZOEN        SLAGROOM GRATIS BIJ ALLE COUPES  

website: www.pinguin-ijssalon.be  -  email: info@pinguin-ijssalon.be 
 

HOORNTJES AAN TAFEL – NIET TOEGELATEN  !!! 

         COUPES  (2 bollen ijs) 

KLASSIEKERS  LIKEUR  

Panaché  5.00 Jamaica 8.00 
2 bollen ijs naar keuze  vanille-ijs, rum-rozijnen  
Coupe met saus 6.00 Amarena 8.00 
2 bollen ijs naar keuze, saus naar keuze  vanille-ijs, amarena-kersen    
Café Glacé 6.00 Advocaat  8.00 
mokka-ijs, koffiesaus  vanille-ijs, advocaat (Bols of Elixir d’Anvers) 

Caramel Noisette 6.50 Riva 8.00 
vanille-ijs, mokka-ijs, karamelsaus, nootjes vanille-ijs, blue curaçao, sprite  
Dame Blanche  7.00 Banana Royale 9.00 
vanille-ijs, warme chocoladesaus  vanille-ijs, banaan, advocaat  

Dame Noire 7.00 Paradiso 9.00 
chocolade-ijs, warme chocoladesaus  chocolade-ijs, macaron, advocaat  
Banana Split 8.50   
vanille-ijs, banaan, chocoladesaus    

FRUIT  KINDERIJSJES (1 bol ijs)  

Ananas 7.00 Minicoupe 4.00 
vanille-ijs, ananas, ananassaus  ijs naar keuze, discodip  
Macedoine 7.00 Roodkapje 4.50 
vanille-ijs, macedoine fruit, groseille saus  vanille-ijs, groseille saus  
Krieken 7.50 Baby PINGUIN 5.00 
vanille-ijs, krieken  vanille-ijs, macedoine fruit  
BANAAN 7.50 Domino 5.00 
vanille-ijs, banaan, bananensaus  vanille-ijs, chocoladesaus  
Belle Hélène 7.50 Clown 5.00 
vanille-ijs, peer, chocoladesaus   vanille-ijs, hoorntje, discodip  

Vers Fruit 8.50 Smakkie 5.00 
vanille-ijs, seizoensfruit  vanille-ijs, spekjes, discodip  
Aardbei *** 9.00 Mini Bueno Pinguino 6.00 
vanille-ijs, aardbei, aardbeiensaus           vanille-ijs, Kinder Bueno, buenosaus  
  Banana 6.00 
  vanille-ijs,  banaan, bananensaus  

SUPPLEMENTEN 
Chocoladesaus (warm – koud) 1.50 Extra slagroom 1.50 
Advocaat 2.50 Extra bol ijs 1.50 

 



Dienst en BTW inbegrepen             
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HOORNTJES AAN TAFEL – NIET TOEGELATEN  !!! 
 
 

           COUPES  (2 bollen ijs) 
    

SPECIAAL  VIER SEIZOENEN  

    
Tatin 8.00 Winter  9.00 
vanille-ijs, bereide appeltjes  vanille-ijs, krieken, méringue  
Zwarte Woud 8.00 Lente 9.50 
chocolade-ijs, coulis van rood fruit  vanille-ijs, kiwi, advocaat, coulis van kiwi 

en limoen 
 

Professor 8.50 Zomer 9.50 
vanille-ijs, vodka, gemalen koffie  vanille-ijs, ananas, méringue, Piña Colada 

Vesuvius 8.50 Herfst 9.00 
vanille-ijs, méringue, bosbessencoulis  gemengd ijs, banaan, noten, karamelsaus 

Bueno Pinguino 8.50   
vanille-ijs, chocolade-ijs, Kinder Bueno, 
buenosaus 

 PINGUIN SPECIALS  

Kai Mook *** 9.00   
vanille-ijs, aardbei en basilicum    
Zilveren glimlach 9.00 Kleine PINGUIN 12.00 
vanille-ijs, kiwi en banaan, Pisang, fruitsap  3 bollen ijs gemengd, seizoensfruit,  

Passoa 
 

Ice Cold Fever 9.00 Grote PINGUIN 15.00 
vanille-ijs, mokka-ijs, koffie, Baileys, 
méringue, chocomousse 

 5 bollen ijs gemengd, seizoensfruit,  
Passoa (zeer groot!) 

 

    
Sommige bereidingen vergen meer tijd dan andere. 

Wij doen echter ons uiterste best om u zo snel mogelijk te bedienen… 
    

MILKSHAKES 
 

Vanille 4.50 Aardbei 4.50 
Mokka 4.50 Banaan 4.50 
Chocolade 4.50 Milkshake VAN DE DAG 4.50 
Passievrucht 4.50 Vraag er naar!  
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PANNENKOEKEN 
bestellen tot 17u30 

    

Kinderpannenkoek (1 st.) 3.00 Kinder Bueno 6.50 
Suiker of siroop 4.50 Ingebakken appeltjes 6.50 
Confituur, boter of honing 5.00 IJs en slagroom 7.50 
Nutella  5.50 Warme krieken 7.00 
Mikado 7.00 Bananarama 8.00 
bol ijs en chocoladesaus   banaan, chocoladesaus en slagroom 

Jamaica 8.50 Vers fruit  8.50 
bol ijs, rum-rozijnen en slagroom  seizoensfruit en slagroom  
Pinguin 8.50 Belle Hélène 8.50 
bol ijs, bereide appeltjes en slagroom  bol ijs, peer, chocoladesaus en slagroom  
Vesuvius 8.50 Zwarte woud 8.50 
bol ijs, bosbessencoulis, méringue en 
slagroom 

 chocolade-ijs, coulis van rode vruchten, 
chocoladesaus en slagroom  

 

Royal 9.00   
advocaat, banaan en slagroom    
    

GEBAK 
    

Taart van de week 6.00 Appelstrüdel 8.00 
met slagroom  met vanille-ijs en slagroom  
    

WAFELS  
Bestellen tot 17u30 

    

Suiker 5.00 Boter 6.00 
Slagroom 6.50 Warme krieken en slagroom 7.50 
Nutella 6.00 IJs en slagroom 8.00 
Kinder Bueno 7.00 Vers fruit en slagroom 9.00 
Bananarama 8.50 Royal 9.50 
banaan, chocoladesaus en slagroom advocaat, banaan en slagroom  
Belle Hélène 
bol ijs, peer, chocoladesaus en slagroom 

8.50   

Wafels enkel verkrijgbaar tijdens het seizoen van 15.09 tot 01.06 

http://www.pinguin-ijssalon.be/
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SNACKS  
bestellen tot 17u30 

     
 1st. 2st.   
Croque uit het vuistje 5.00 10.00 Dagsoep 5.00 
     
Croque monsieur 7.00 13.00 Toast bizar 9.00 
   kaas, hesp, sla, ei, tomaat en chips 

Croque hawaï 8.00 15.00 Spaghetti bolognaise 12.00 
     
Croque bolognaise 8.50 16.00 Kinderspaghetti 8.00 
    
Croque madame 8.50 16.00   

     
     

TIP: KIJK OOK OP ONS SUGGESTIEBORD 
     

SUPPLEMENTEN 

     

Salade  2.00 Mayonaise of ketchup 1.00 

Brood  1.00 Bolognaisesaus  3.00 
   
   

 

 

TIP 

- Voor uw feest , huwelijk , verjaardag , bedrijfsfeest , of zomaar…. maken 
wij ijstaarten ( ook kleine individuele ijstaarten ) zo mogelijk volgens 
een aangepast thema ( zie voor info op onze website ) 

- Huur een ijskarretje vanaf 25 personen met of zonder bediening 
- Verpakt diepvries-ijs in liter of ½ liter , altijd verkrijgbaar in de smaken 

vanille – mokka – chocolade 
- Alle andere smaken op bestelling ( met een minimum  van 2 liter ) 
- Iemand extra verwennen , dat kan…met een cadeaubon van IJSSALON 

PINGUIN 
  

http://www.pinguin-ijssalon.be/


IJSKARRETJE 
IJSTAARTEN 



Ijssalon PINGUIN “ werd in 1928 opgericht door onze grootmoeder “Mie 
Goor “ , die op het idee kwam om ijsjes te maken en te verkopen aan de 
buurtbewoners .  

Ze begon met een grote pot naast een klein diepvriezertje in de hall van 
haar woning , later uitgebreid met twee tafeltjes waaraan de klanten hele 
middagen zaten te kletsen om vervolgens ook enorm succesvol te worden 
bij de bezoekers van de cinema om de hoek die tijdens de pauze een ijsje 
kwamen halen. 

Later kwam haar zoon Stan , zijn dochter Carine en  haar kinderen Woody & 
Billie in de zaak...de generaties volgden mekaar op , het bezoekersaantal 
bleef maar stijgen en vandaag neemt het Ijssalon drie naast elkaar liggende 
woningen in beslag.  

Zoveel jaren later wordt de famillietraditie nog altijd verder gezet maar wel 
met een moderne insteek , bovenop verrijkt met nieuwe technieken ,maar 
nog steeds met respect voor en het behoud van de originele recepten en 
methodes uit onze kindertijd. 

Intussen is er ook al enkele jaren tijdens de zomermaanden een succesvolle 
pop-up in Wijnegem bijgekomen en ….wordt de opening van ons tweede 
nieuwe Ijssalon in Wijnegem verwacht tijdens het voorjaar van 2023. 

 

Carine , Woody & Billie 

Onze geschiedenis 



 


