
LISA EN GIORGI LEONE

 

zijn lid van slow food en kopen hun 
ingrediënten veelal bij slow food-producenten
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Leones Gelato
Lisa und Giorgio Leone leerden het 
vak bij Italiaanse gelatieri en open-
den in 2015 hun kleine, ambach-
telijke ijssalon in Wenen. Hoewel 
ze zo’n vijftig soorten melkijs en 
sorbet in het assortiment heb-
ben, maken ze er dagelijks slechts 
twaalf: afhankelijk van het seizoen 
en de beschikbaarheid van de 
ingrediënten. Ze zijn lid van Slow 
Food, kopen hun ingrediënten dan 
ook veelal bij slow food-producen-
ten en roosteren de noten zelf. Ook 
zij bewaren hun gelato artigianale 
in pozetti. Het ijs wordt gezoet 
met biologische suiker uit Oosten-
rijk, maar bevat minder suiker dan 
gangbaar om de natuurlijke smaak 
van de ingrediënten beter tot recht 
te laten komen.
Wat moet je proeven? Het notenijs van de dag, 
zoals macadamia, pecan, pijnboompitten, walno-
ten, cashew en pinda. 
Waar? Freisingergasse 1; Lange Gasse 78; 
Praterstraße 16 i leones.at

Tichy
Hoewel de inrichting typisch Italiaans oogt, werd deze 
over twee panden verdeelde ijssalon in 1952 opgericht 
door de Weense Kurt en Marianne Tichy. Inmiddels staat 
zoon Kurt junior aan het roer. Dé grote attractie zijn 
de vele ijscoupes (ruim zeventig soorten) op de kaart. 
Bijzonder geliefd zijn de in 1967 uitgevonden Eis-Maril-
len-Knödel: gepatenteerd en dus verder nergens ver-
krijgbaar. Het is een bevroren variant van de Marillen-
knödel: een gekookt en daarna in paneermeel gebakken 
deegballetje (knoedel) gevuld met een verse abrikoos 
die in Oostenrijk als dessert én als hoofdgerecht wordt 
gegeten. Bij Tichy is het deeg van vanilleroomijs, de 
vulling van abrikozenmousse en het paneermeel van 
geraspte, geroosterde hazelnoten.
Wat moet je proeven? De ijsknoedels dus. Naast de Eis-Marillen-Knödel inmid-
dels ook Himbeer-Eis-Knödel en Topfen-Eis-Knödel. 
Waar? Reumannplatz 13 (buiten het centrum, maar een omweg waard en goed 
bereikbaar met metro U 1, halte Reumannplatz) i tichy-eis.at 

DE EIS-MARILLEN-KNÖDEL    IS EEN GEPATENTEERDE 
UITVINDING VAN IJSSALON TICHY
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Zanoni & Zanoni
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Op z’n 26ste verliet 
Lucia no Zanoni (1944-
2017) het ouderlijk boe-
renbedrijf in Noord-Italië 
om in 1971 zijn eerste van 
inmiddels drie ijssalons in 
Wenen te openen. Alleen 
al door de centrale ligging 
vinden ook veel toeristen 
de weg naar dit familie-
bedrijf. Behalve voor ijs-
(coupes) kun je er terecht 

voor echt Italiaanse 
koffie, ontbijt, gebak en 
kleine snacks en salades. 
In tegenstelling tot veel 
andere Italiaanse ijssalons 
houdt Zanoni & Zanoni 
geen winterpauze. 
Wat moet je proeven? De tweeper-
soons Coppa della Casa met ijs, verse 
vruchten, aardbeiensap en slagroom. 
Waar? Lugeck 7; am Graben 19; 
Burgring 1 i zanoni.wien

Eis-Greissler
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Twee biologische melk-
boeren uit Krumbach 
(Neder-Oostenrijk) beslo-
ten de luwe zomertijd – 
als de koeien op de almen 
grazen – te gebruiken om 
hun melk tot ijs te ver-
werken. In 2011 openden 
ze hun eerste ijssalon in 
Wenen. Inmiddels heb-
ben ze twee zaken in de 
hoofdstad en daarnaast 

filialen in vier andere Oos-
tenrijkse steden. Naast 
klassiekers zijn er altijd 
extravagante smaken als 
rode bieten, amandel-ko-
koscurry of geitenkaas. 
Wat moet je proeven? Het pom-
poenpittenijs, gemaakt van pitten 
van de Oostenrijkse (Stiermarker) 
oliepompoen.
Waar? Rotenturmstraße 14; Mariahil-
fer Straße 33 i eis-greissler.at
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