
 

 

 

 

Groepskaart 2022-2023 

TO SHARE  

Tapasplank van het huis       €3 

Bordje preparé van de chef en brushetta       €2 

Mini kaas - en garnaalballetjes       €2 

Bitterballen (2st)        €3 

Kippenreepjes – curry       €3 

Lenterolletjes – zoetzuur  (Vege of kip)     €3 

 

APERITIEFHAPJES  

Mini toast gerookte zalm        €3  

Kramiektoast met ganzenlever       €4 

Parmaham & meloen       €3 

Kippenboutje        €2 

Gazpacho        €3  

VOORGERECHTEN (MAX 2 GERECHTEN /FEEST)  

Artisanale gerookte zalm, mierikswortel, lente-ui     €16  

Carpaccio van rundsvlees, rucola, parmezaan, olijfolie    €14 

Roomsoep         €6 

HOOFDGERECHTEN (MAX 2 GERECHTEN/ GROEP) 

Côte à l’os , frietjes en saus naar keuze     €27 

Gegrilde scampibrochette       €22 

Vlaamse stoverij sla, frietjes       €22 

Vol au vent, sla, frietjes       €20 

Gemarineerde ribbetjes – aardappel of frietjes - sla    €24 

½ kip – sla- friet of kroket       €22 

 

 

 

 

 



 

 

KIDS  

VG Tomatensoepje       €4 

VG Kaaskroketje         €8 

Kipfilet, champignonsaus, frietjes      €11 

Spaghetti bolognaise       €9 

Ribbetjes, sla en frietjes        €12 

Frietjes met frikandel       €8 

ONZE BARBECUES ( MOGELIJK VANAF 20 PERSONEN) 

KIDS *  €13 

Chipolata, ribbetje 

Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood en sausjes 

ADVENTURE   €25 

Assortiment van boerenworst, kalkoenbrochette, spareribs, witte pens 

Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes 

VIS   €26 

Gemarineerde gamba’s, brochette zalm met teriyaki, papillot van kabeljauw 

Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes 

VEGETARISCH  €23 

Vegetarische brochette met soja & groenten, quornburger 

Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes 

BOURGONDIËR  €27 

350 gram Côte a l’os pp met bearnaise & hofmeesterboter 

Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes 

SURF & TURF  €28 

300 gram Côte à l’os pp met bearnaise en hofmeesterboter, gemarineerde scampi brochette 

Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes 

IJSMOLEN  €36 

Assortiment van Côte à l’os gemarineerde scampi brochette, lamskroontje, gemarineerde ribbetjes, gegrilde noordzeevis.  

Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel koude sausjes, champignon, pepersaus en bearnaise. 

 

 

PIMP UW FEEST MET TAL VAN ACTIVITEITEN  

 

 

 

 

 

 



 

 

UIT DE HAND 

BURGER & VEGE BURGER €5  

Broodje – verse burger / vegebrurger – sla – tomaat – uien – koude sauzen 

BRAADWORST  € 5  

Broodje – boerenworst – uien – koude sausjes 

BROODJE KIP   € 6  

Ciabatta – gegrilde kip met honing – lauwe brie - rucola 

FRIETJES  € 5  

Bakje friet met saus naar keuze 

 

DESSERTS 

Crème Brûlée         €9  

Dame blanche        €9  

Minidessertjes (boule de berlin, confituurke, eclair)    €9 

Dessertbuffet uitgebreid       €20 

 

DRANKEN 

DRANKENFORFAIT    €18/2 UUR, €5 PER EXTRA AANSLUITEND UUR   

Incl. cava, huiswijnen, frisdranken, pils, koffie en waters (excl. sterke dranken & zware bieren )  

DRANKENFORFAIT KIDS  €8/2U, €4 PER EXTRA AANSLUITEND UUR.       

Incl. waters en frisdranken 

OPEN BAR 

Alle dranken worden genoteerd volgens de prijzen van de brasserie 

KURKENRECHT 

Fles wijn         €9 

Fles Champagne        €12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BROODJESMAALTIJDEN & PICKNICK  

BROODJESLUNCH        €15 

Verse soep, buffet met verschillende broodjes, verschillende soorten kaas en vleeswaren,  gerookte zalm en salade bar 

ONTBIJT ‘DE IJSMOLENHOEVE ’       €12 

UItgebreid continental ontbijt van de chef. 

WELKOMST ONTBIJT         €9 

Koffie, thee, fruitsap, 3 minikoffiekoeken pp 

VERGADER  ARRANGEMENT (INCLUSIEF HUUR ZAAL, SCHERM)  €9 

Koffie, thee, frisdranken, water, versnaperingen 

PICKNICK DE IJSMOLEN      €16 

Soep van de dag 

+/- 4 broodjes pp (ovenkoekje, pistolet, sandwich) 

Buffet met beleg: kaas, rauwe ham, americain, gerookte zalm, kipsalade, krabsalade, saladebar en sausjes. 

PICKNICK ADVENTURE       €10 

Soep- 3 sandwiches pp – kaas – salami- hespenworst - salade 

 


