
DE IJSMOLENHOEVE 

www.ijsmolenhoeve.be—www.tsjaka.be—info@ijsmolenhoeve.be—055/60.96.07. 

KAART 2018 

KIDS    € 13 

Chipolata, ribbetje 

Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood en sausjes 

 

ADVENTURE  € 21  

Assortiment van chipolata, kalkoenbrochette, spareribs, varkensbrochette 

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

 

MIX    € 26 

Assortiment van chipolata, kalkoenbrochette,  spareribs, vis van de dag 

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

 

VIS    € 26 

Brochette van 5 gamba’s, papilotte van zalm 

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

 

VEGETARISCH € 21 

Vegetarische brochette met soja & groenten, quornburger 

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

 

BOURGONDIËR € 25 

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

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

 

IJSMOLEN  € 36 

Assortiment van lamskroontje,  côte a l’os, gegrilde gamba, papillote van vis en  

spareribs 

Verfijnde salades met de bijpassende vinaigrettes, koude sauzen, lookboter en 

bearnaisesaus, diverse soorten brood, pastasalade en aardappel 

 

Voor groepen vanaf 10 personen 

Steeds mogelijk na reservatie  

Chef’s Choice 

ACTIEF FEESTJE? 
Activiteiten die jouw feest AF maken! 

HIGHROPES - WANDELING - LASERSHOOT - PAINTBALL - BIGSWING. 

Hoofdgerchten 
KOUD 

Verrassingsbrood  boterhammen   € 9 

     sandwiches    € 14 

Kaasschotel (400 gram)      € 22 

Koud buffet       € 30 

 Noorse zalm, schotse zalm, scampi, makreel, tomaat met grijze garnalen, gevuld eitje, gekookte ham met asperges, 

ham & meloen, beenhesp, kip, varkensgebraad, pastei, salami, fruit, groentjes, sausjes, aardappelen, pasta,... 

WARM 

1/2 kip met sla & frietjes     € 12 

Lasagne bolognaise      € 11 

Macaroni ham-kaassaus     € 11 

Spaghetti Bolognaise      € 11 

Vlaamse stoverij met frietjes     € 14 

Balletjes in tomatensaus met frietjes of puree  € 14 

Gyros met frietjes (varken of gevogelte)   € 14 

Kabeljauwhaasje witte wijnsaus    € 21 

Spareribs, lookboter, ovenbrood of frietjes   € 17 

Rosbief, gratin Dauphinoise, boontjes en bloemkool € 21   

  

Côte a ‘l òs, 500gr pp, frietjes, salade en bearnaisesaus € 25 

GEZELLIG 

Varken aan ‘t spit (vanaf 50 pers.)    € 24 

Raclette op Zwitserse wijze, charcuterie    €21 

Gourmet  Vlees (rund, lam, kip, varken)  € 21 

   Vis (gamba, zalm, kabeljauw, coquille) € 25 

   Mix (gamba, zalm, rund, kip)  € 25 

UIT DE HAND 

Barbecueworst  in een broodje, saladbar en saus  € 4 

Hamburger in een broodjes, saladbar en saus  € 4 

Ciabata, gegrilde kip, rucola, lauwe brie en honing  € 5 

Voor groepen vanaf 10 personen 

Steeds mogelijk na reservatie  



Drankenforfaits   

Drankenforfait inclusief cava, frisdranken, pils, huiswijnen en koffie 

  1/2 uur € 7    

  1 uur             € 10     

  1.5uur  € 12 

  2 uur   € 14      (€4 /  extra uur)  

 

Kids tot 14 jaar inclusief waters en frisdranken  

  2 uur € 5  (€2 /extra uur) 

 

Receptiehapjes  

Keuze uit:  Aperitiefbroodjes, schotel rauwe groenten & dipsaus, parmaham & meloen, kaasbolle 

  tje, garnaalbolletjes, scampi in bladerdeeg & tartaar, kippenboutje, soepje, gaspacho,  

  toast gerookte zalm, toast foie gras, gegrilde ham, miniloempia. 

  € 1.5 / stuk  

Onze Picknicks  
Picknick Basic   € 5 

 Wit & bruin brood 
  Kaas, ham, salami, groentjes 

Picknick Adventure  € 8 

3 sandwiches pp 

Charcuterie (kaas, salami, ham, groentjes) 
Soep van de dag  

 
Picknick IJsmolen  € 12 

Soep van de dag 

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

Buffet met beleg: kaas, rauwe ham, ame ricain, gerookte zalm, kipsalade, krabsalade,           

saladebar en sausjes 

Ontbijten & koffiepauzes  
Basisontbijt     € 4 

Wit & bruin brood, confituur, choco, hagelslag, cornflakes, koffie, thee en melk 

Koffieontvangst     € 4 

Koffie / thee / fruitsap & cake 

Welkomstontbijt    € 6 

3 mini koffiekoeken, koffie ,  thee, fruitsap, en chocomelk  

Ontbijtbuffet de Ijsmolenhoeve  € 12 

Koffie , thee , vers fruitsap, assortiment koffiekoeken, pistolets, verschillende soor-

ten brood, confituur , choco, gekookte eitjes, assortiment kazen en charcuterie, 

yoghurt  en fruit 

Voorgerechten 

Verse dagsoep      € 3 

Franse uiensoep     € 4 

Kaaskroket met salade    € 7 

Sint-Jacobsnootje op een bedje van prei  € 12 

Scampi in currysaus, appel en pasta  € 16 

Tomaat garnaal     € 14 

Scampi in de lookboter    € 16 

Meloen met parmaham    € 16 

Terrine van ganzenlever met konfijt  € 19 

Carpaccio rund, pestosausje en parmezaan € 14 

Dessertjes voor groepen  
 

U kan uw feest pimpen met tal van activiteiten!  Wij proberen u steeds te woord te staan. Bij eventuele drukke momenten vragen we  

een afspraak te maken , Zo kunnen wij ruim tijd maken om uw feest te bespreken. 

Dame Blanche                            € 6 Crème brûlée                               € 6 

Assortiment minitaartjes         € 8 Fruittaart                                       € 5 

Millefeuilles met pudding         € 5 Brésilienne taart                          € 5 

Ijsje op een hoorntje                 € 1.5 Uitgebreid dessertenbuffet       € 16 

(vanille ijs, sorbet, duo chocolademousse, profiteroles, diverse gebakjes, crème  

brûlée, bavarois, advocaat, vers fruit)  

Koffie / thee bij het dessert     € 1.5  

Voor groepen vanaf 10 personen 

Steeds mogelijk na reservatie  

Voor groepen vanaf 10 personen 

Steeds mogelijk na reservatie  


