
Harddraversdijk 1

Voor de kinderen

worden in een

naastgelegen

speelzaal leuke

activiteiten en

een kerstfilm

klaargezet.

Zij plezier,

u plezier!

Buffet en

vermaak

geldig

voor

kids

t/m

14
jaar.

geitenkaas

Van der Bijl bakt ze bruin! Grote, nostalgische broodhoek met een variatie

broodspecialiteiten

Wrapvariatie

Tarte Flambée

Frisse, mesclun rauwkostsalade, rijkelijk gevarieerd met volle

Kipfilet in K

Gegrilde varkenssteak met spek, ui & champignon

tussen Dokkum

van Friesch rund

En papillotte vis pakketjes met

spinazie | Ovenheerlijke, gegratineerde

Aardappelgratin uit de oven met wokgroenten, bosui en tomaatjes |

pompoen | Kruidige Falafel

ham, kaas & B

Groots nagerechtenbuffet als slotspektakel met ijstaarten, fruit en dessertspecialiteiten

IJstaarten Aardbei en Chocolade

Vier Kerst
Kerstdagen wordt een
buffetavond gepresenteerd met op het menu

meer dan

Harddraversdijk 1 Dokkum - Tel. 0519

Milde Curry-Kokos soep met geroosterde kip, taugé & paprika

Onze befaamde M

Romige Tomatensoep met

Onstuimige Pompoensoep met knoflookcroutons & knapperig buikspek

Mediterrane Couscous salade

eitenkaas | Frisse Koolsalade met appel & rozijn

pijnboompitjes | Bulgarsalade met tomaat, paprika, rode ui, chili & komijn

Van der Bijl bakt ze bruin! Grote, nostalgische broodhoek met een variatie

roodspecialiteiten met diverse smeersels

Wrapvariaties: Pulled Pork, Kip-

Tarte Flambée Flammkuchen: Spek

Frisse, mesclun rauwkostsalade, rijkelijk gevarieerd met volle

filet in Kerrie-kokossaus met knapperige wokgroenten

Gegrilde varkenssteak met spek, ui & champignon

Dokkum&Anjum van Slager Menno Hoekstra

rund Vegetarisch: Gevulde

En papillotte vis pakketjes met stoomgroenten

pinazie | Ovenheerlijke, gegratineerde

ratin uit de oven met wokgroenten, bosui en tomaatjes |

pompoen | Kruidige Falafel burgers | Rijstvariatie “De IJsherberg” met Indische curry

aas & Bearnaisesaus | Gebakken K

Groots nagerechtenbuffet als slotspektakel met ijstaarten, fruit en dessertspecialiteiten

Tricolore schepijsvariaties

Krokante Crème Brulee met stoofpeertjes

IJstaarten Aardbei en Chocolade

Vanaf 16.30 uur welkom voor
19.00 uur

erst met 'De IJsherberg'! Op beide
erstdagen wordt een sfeer

buffetavond gepresenteerd met op het menu

meer dan 40 verschillende gerechten

Tel. 0519-229500 - www.de

Kokos soep met geroosterde kip, taugé & paprika

Mosterdsoep met Marne

omatensoep met verse basilicum, kruiden

ompoensoep met knoflookcroutons & knapperig buikspek

ouscous salade met asperges|

oolsalade met appel & rozijn

pijnboompitjes | Bulgarsalade met tomaat, paprika, rode ui, chili & komijn

Van der Bijl bakt ze bruin! Grote, nostalgische broodhoek met een variatie

met diverse smeersels | Wild-terrine

-Pesto, Zalm-Avocado,

Flammkuchen: Spek-Ui, Zalm-Prei, PulledChicken

Frisse, mesclun rauwkostsalade, rijkelijk gevarieerd met volle

knapperige wokgroenten

Gegrilde varkenssteak met spek, ui & champignon | Stoofpotje

van Slager Menno Hoekstra | Pulled Pork schotel met BBQ

Gevulde paprika’s, Courgettes & Portobello’s | Lasagne | Chili Sin Carne

groenten & witte wijn|

pinazie | Ovenheerlijke, gegratineerde Visschotel met gevarieerde

ratin uit de oven met wokgroenten, bosui en tomaatjes |

Rijstvariatie “De IJsherberg” met Indische curry

Gebakken Krielaardappelen met

Groots nagerechtenbuffet als slotspektakel met ijstaarten, fruit en dessertspecialiteiten

jsvariaties | Appel-kruimeltaart

rème Brulee met stoofpeertjes

IJstaarten Aardbei en Chocolade | Vruchtenbowl

0 uur welkom voor aperitief - 17.
uur komt het dessert op de plaats van

Buffetarrangement €

met 'De IJsherberg'! Op beide
sfeer- en smaakvolle

buffetavond gepresenteerd met op het menu

verschillende gerechten :

www.de-ijsherberg.nl

Kokos soep met geroosterde kip, taugé & paprika

Marne mosterd, Frysk speck

kruidenroom & brunoise van

ompoensoep met knoflookcroutons & knapperig buikspek

| Bietjessalade met knolselderij &

oolsalade met appel & rozijn | Romige Pastasalade

pijnboompitjes | Bulgarsalade met tomaat, paprika, rode ui, chili & komijn

Van der Bijl bakt ze bruin! Grote, nostalgische broodhoek met een variatie

terrine | Gerookte & gezouten H

Avocado, Oude kaas-Carpaccio,

PulledChicken-BBQ, Geitenkaas

Frisse, mesclun rauwkostsalade, rijkelijk gevarieerd met volle Balsamico-

knapperige wokgroenten | Spareribs “De IJsherberg”

toofpotje van het beste rundvlees uit de weilanden

| Pulled Pork schotel met BBQ-

’s, Courgettes & Portobello’s | Lasagne | Chili Sin Carne

| Pasta-room schotel met Tagliattelle, visfilet en

gevarieerde visfilets, fijne specerijen

ratin uit de oven met wokgroenten, bosui en tomaatjes | Winterse puree van aardappel, wortel &

Rijstvariatie “De IJsherberg” met Indische curry

met Cajun, spek en uiringen

Groots nagerechtenbuffet als slotspektakel met ijstaarten, fruit en dessertspecialiteiten

kruimeltaart | Cheesecake | Warme kersen

rulee met stoofpeertjes | Luchtige Bavaroise variatie

Vruchtenbowl | Roomsoesjes | Slagroom

17.30 uur aanvang buffet
op de plaats van de voorgerechten

€ 37,95 p.p.

en smaakvolle
buffetavond gepresenteerd met op het menu

ijsherberg.nl - info@de-ijsherberg.nl

Met ranjabar en cadeautjes!

Kidsmix minisnackjes

Beppe’s poffertjes

Kipkrokantjes

Kipnuggets

Kokos soep met geroosterde kip, taugé & paprika |

peck & bosui |

brunoise van ham |

ompoensoep met knoflookcroutons & knapperig buikspek

met knolselderij &

Romige Pastasalade met tonijn &

pijnboompitjes | Bulgarsalade met tomaat, paprika, rode ui, chili & komijn

Van der Bijl bakt ze bruin! Grote, nostalgische broodhoek met een variatie van de fijnste

Gerookte & gezouten Hammen |

Carpaccio, Geitenkaas-Walnoot

, Geitenkaas-Rode biet |

-honing dressing

“De IJsherberg” geheim receptuur |

undvlees uit de weilanden

-marinade |Gehaktballetjes

’s, Courgettes & Portobello’s | Lasagne | Chili Sin Carne

room schotel met Tagliattelle, visfilet en

specerijen & Bearnaisesaus

Winterse puree van aardappel, wortel &

Rijstvariatie “De IJsherberg” met Indische curry | Ovenschotel met Witlof,

iringen | én natuurlijk patat

Groots nagerechtenbuffet als slotspektakel met ijstaarten, fruit en dessertspecialiteiten

Warme kersen |

Luchtige Bavaroise variatie |

Slagroom | Etc.

0 uur aanvang buffet - alle tijd!

ijsherberg.nl

Met ranjabar en cadeautjes!

Kidsmix minisnackjes

Beppe’s poffertjes

Kipkrokantjes

Kipnuggets

Patatjes

Sausen

IJsjes

€ 16,95

tm 14 jaar

tm 3 jr

€ 0,00

|

undvlees uit de weilanden

lletjes

room schotel met Tagliattelle, visfilet en

saus

Winterse puree van aardappel, wortel &

Ovenschotel met Witlof,

én natuurlijk patat



Reserveren kan

telefonisch of per

email. U ontvangt

van ons een

bevestiging met

alle details. U kunt

de bestelling

ophalen tussen

15.30 uur en

17.00 uur.

Terughalen

in overleg

mogelijk.
Verpakt in

warmhoud-

dozen.

Blijft uren

heet of

direct

aan

tafel.

Onze befaamde Mosterdsoep met Marne mosterd, Frysk Speck & Bosui

Pluk

Stoofpotje van Rundvlees

Gegrilde varkenssteak

Visschotel

Aardappeltaart uit de oven

krielaardappelen met Spek, Ui & Cajun | Hartige quiche met ham, spek en mozzarella

Inclusief soepkoppen, borden, bestek en servetten

Harddraversdijk 1

Hele gevulde
met gehakt, ui, rozijnen en kruiderijen

6 kg

9 kg

Minimaal 10 personen

Het arrangement biedt

Voorgerechten, Hoofdgerechten, bijgerecht garnituren en het Dessert!

Onze befaamde Mosterdsoep met Marne mosterd, Frysk Speck & Bosui

Plukbroodjes van Italiaans deeg met luchtige kruidenboter

Mediterrane Couscous salade met asperges
Bietjessalade met knolselderij &

Romige Pastasalade met tonijn & pijnboompitjes

Gegrilde Kipfilet in

Stoofpotje van Rundvlees uit de wei

Gegrilde varkenssteak met spek, ui & champignon

Visschotel met moten verschillende

Aardappeltaart uit de oven | Rijstvariat

krielaardappelen met Spek, Ui & Cajun | Hartige quiche met ham, spek en mozzarella

Luchtige mousse d

€ 19,95 per persoon

Inclusief soepkoppen, borden, bestek en servetten

Vier Kerst
Kerstdagen

smaakvolle kerstcatering (warm

draversdijk 1 Dokkum - Tel. 051

Hele gevulde Kerstkalkoen
met gehakt, ui, rozijnen en kruiderijen

kg ~ 4-8 personen ~

kg ~ 8-12 personen ~

Kant

Uit te breiden tot

Minimaal 10 personen -

Het arrangement biedt alle highlights van het Kerstbuffet bij u t

Voorgerechten, Hoofdgerechten, bijgerecht garnituren en het Dessert!

Onze befaamde Mosterdsoep met Marne mosterd, Frysk Speck & Bosui

odjes van Italiaans deeg met luchtige kruidenboter

Mediterrane Couscous salade met asperges
Bietjessalade met knolselderij &

Romige Pastasalade met tonijn & pijnboompitjes

in kerrie-kokos saus met knapperige wokgroenten

uit de weilanden tussen Anjum&Lioessens van Slager Menno

met spek, ui & champignon

verschillende malse visfilets

| Rijstvariatie | Tagliattele roompasta met Spinazie

krielaardappelen met Spek, Ui & Cajun | Hartige quiche met ham, spek en mozzarella

Luchtige mousse dessert van de chef

,95 per persoon (kant-en-klaar

Inclusief soepkoppen, borden, bestek en servetten

erst met 'De IJsherberg'! Op beide
erstdagen bieden wij exclusieve en

smaakvolle kerstcatering (warm

Tel. 0519-229500 - www.de

kalkoen + Bijgerechten / Dessert
met gehakt, ui, rozijnen en kruiderijen

€ 65,00 p/s-> € 112,50

€ 95,00 p/s-> € 162,

Kant-en-Klaar, warm ophalen

Traditionele receptuur

Rijkelijk gevuld, op schaal
Uit te breiden tot een complete maaltijd

In vuurvaste schalen

alle highlights van het Kerstbuffet bij u thuis op tafel!

Voorgerechten, Hoofdgerechten, bijgerecht garnituren en het Dessert!

Onze befaamde Mosterdsoep met Marne mosterd, Frysk Speck & Bosui

odjes van Italiaans deeg met luchtige kruidenboter

Mediterrane Couscous salade met asperges
Bietjessalade met knolselderij & Geitenkaas

Romige Pastasalade met tonijn & pijnboompitjes

met knapperige wokgroenten

landen tussen Anjum&Lioessens van Slager Menno

met spek, ui & champignon | Pulled Pork BBQ

malse visfilets, fijne specerijen

Tagliattele roompasta met Spinazie

krielaardappelen met Spek, Ui & Cajun | Hartige quiche met ham, spek en mozzarella

essert van de chef 

klaar, warm af te halen)

Inclusief soepkoppen, borden, bestek en servetten -> + € 2,00 p.p. (vuil retour)

met 'De IJsherberg'! Op beide
wij exclusieve en

smaakvolle kerstcatering (warm en gereed!)

www.de-ijsherberg.nl

Bijgerechten / Dessert

2,50 All-in €8,15/€14,10 p.p.

,50 All-in €7,90/€13,50 p.p.

ophalen

Rijkelijk gevuld, op schaal
complete maaltijd

In vuurvaste schalen

huis op tafel!

Voorgerechten, Hoofdgerechten, bijgerecht garnituren en het Dessert!

Onze befaamde Mosterdsoep met Marne mosterd, Frysk Speck & Bosui

odjes van Italiaans deeg met luchtige kruidenboter (v/d Bijl)

Romige Pastasalade met tonijn & pijnboompitjes

met knapperige wokgroenten

landen tussen Anjum&Lioessens van Slager Menno

Pulled Pork BBQ ovenschotel

specerijen & roomsaus

Tagliattele roompasta met Spinazie | Gebakken

krielaardappelen met Spek, Ui & Cajun | Hartige quiche met ham, spek en mozzarella

)

p.p. (vuil retour)

*Aardappeltaart

*Rijstvariatie

*Gebakken

krieltjes

*Winterse

quiche

*Dessert v/d

Chef

met 'De IJsherberg'! Op beide
wij exclusieve en

!):

ijsherberg.nl - info@de-ijsherberg.nl

€8,15/€14,10 p.p.

€13,50 p.p.

Gebakken

krielaardappelen met Spek, Ui & Cajun | Hartige quiche met ham, spek en mozzarella

ijsherberg.nl


