Banqueting Brochure
Feesten&Partijen in Legemeer

Landhotel de IJsvogel
Op zoek naar een unieke locatie in de omgeving van de Friese Meren? Dan is Landhotel
de IJsvogel de ideale locatie voor uw verjaardag, feest, workshops of zelfs een gepast
afscheid tijdens een condoleance. Onze locatie ligt in een groene, landelijke en
inspirerende omgeving te midden van de Friese Meren. Door onder andere de centrale
ligging en goede bereikbaarheid, is Landhotel de IJsvogel een uitstekende keuze wanneer
u op zoek bent naar een vergaderlocatie in Friesland.
Wij beschikken over een grote gloednieuwe multifunctionele zaal met een keuken en een
groot terras met uitzicht over de weilanden. Naast onze 17 luxe hotelkamers en 4 junior
suites bieden wij na een lange dag vergaderen, ontspanning aan in ons buitenzwembad,
sauna en culinaire restaurant. Ons restaurant is sinds 2011 ieder jaar terug te vinden in de
restaurantgids “Lekker 500”.
In deze brochure vind u alle informatie terug die u nodig heeft om uw evenement tot een
succes te maken. Natuurlijk bent u van harte welkom in Legemeer om eens een kijkje te
nemen op locatie of voor meer informatie.
U kunt ons altijd bereiken op het telefoonnummer 0513 43 29 99, via
info@landhoteldeijsvogel.nl of neem een kijkje op onze website
www.landhoteldeijsvogel.nl
Met gastvrije groet,
Team Landhotel de IJsvogel

Legemeersterweg 1a

BIC: RABONL2U

8527 DS Legemeer

IBAN: NL.14RABO0330760394

Tel. 0513 43 29 99

VAT-nr: NL8054.77.809B01

info@landhoteldeijsvogel.nl

KvK nr: 30135810

www.landhoteldeijsvogel.nl

Fax. 0513 43 47 49

Zaalhuur en Capaciteiten
Landhotel de IJsvogel is de ideale plek om uw evenement te houden. Gelegen tussen
Sneek, Heerenveen en Emmeloord maakt onze locatie goed bereikbaar. Wij beschikken
over een eigen gratis parkeerterrein voor 60 auto’s. Onze nieuwe zaal ligt direct naast
het hotel.
Voor elk denkbaar feest kunt u terecht in onze feestzaal. Uiteraard is de invulling van het
feest helemaal naar uw wensen. Een besloten diner, een informele borrel, bruiloft of liever
een uitgebreid koud en warm buffet? Waar u ook voor kiest, wij staan klaar om u te
verwennen met een optimale service en allerlei culinaire verrassingen, zodat u
ontspannen kunt genieten van de gastronomie, activiteiten en natuurlijk de tijd heeft voor
uw gasten.
Tijdens uw evenement kunt u gebruikmaken van diverse technische faciliteiten, zoals een
beamer, een geluidsinstallatie, Wi-Fi en airco. Hieronder vindt u een overzicht van de
huurprijzen. Deze prijzen zijn inclusief apparatuur en exclusief consumpties. Onze
arrangementen vindt u verderop in de brochure.
Huurprijzen

Zaal de IJsvogel

Dagdeel

Twee dagdelen

Hele dag

€ 200,00

€ 250,00

€ 300,00

Vanaf 10 personen rekenen wij geen extra kosten voor de zaalhuur.

Ochtend:

08.30 – 13.00 uur

Middag:

13.30 – 18.00 uur

Avond:

18.30 – 23.00 uur

Opstellingen
Totale oppervlakte 100 m2
•

28 personen in Blokopstelling

•

31 personen in een U-vorm opstelling

•

36 personen in Carre opstelling

•

40 personen in Klasopstelling

•

70 personen in Theateropstelling

•

130 personen in Receptie opstelling

Blokopstelling

U-vorm

Carre

Klasopstelling

Theater

Receptie

Hotelkamers
Landhotel de IJsvogel heeft in totaal 17 luxe en ruime hotelkamers en 4 suites. De
kamergrootte van onze deluxe kamers is 35m². De kamers zijn voorzien van alle
gemakken zoals TV, koffie/theevoorzieningen, balkon of terras, zithoek,
toiletartikelen, eigen badkamer en gratis WiFi.
Onze Junior Suites zijn modern en hebben een oppervlakte van 70m². Ze beschikken
over een Nespresso koffiezetapparaat en een extra grote badkamer met bad,
regendouche en dubbele wastafel. Tevens is er een minibar, kluisje, badjas- en
slippers, DVD-speler, CD-speler, Flatscreen, iPod-dock en een fenomenaal uitzicht
over de uitgestrekte weilanden.
Onze hotelgasten mogen gratis gebruik maken van onze tennisbaan, wellnessruimte
met Finse sauna en in de zomerperiode van het verwarmde buitenzwembad.

Kamerprijzen
Eenpersoons luxe kamer vanaf

€

65,00

-

€

95,00

Eenpersoons Junior Suite vanaf

€ 115,00

-

€ 145,00

Tweepersoons luxe kamer vanaf

€

69,00

-

€

Tweepersoons Junior Suite vanaf

€ 119,00

-

€ 149,00

99,00

Prijzen zijn exclusief ontbijt € 14,- per persoon en verblijfsbelasting € 1,- per persoon.

Hotel arrangementen
Half Pension Arrangement
2 maal een overnachting in een deluxe kamer
2 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
2 maal een heerlijk 3-gangen diner
€ 169,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
Fries Fijnproevers Arrangement
1 maal een overnachting in een deluxe kamer
1 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
2 maal een heerlijk 3-gangen diner
€ 105,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
Zwevend genieten arrangement
1 maal een overnachting in een deluxe kamer
1 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
1 maal een heerlijk 3-gangen diner
1 maal een ballonvaart
€ 229,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
Luxe Sloep Arrangement
1 maal een overnachting in een deluxe kamer
1 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
1 maal een heerlijk 3-gangen diner
1 dag sloephuur
€ 179,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
Friese Meren Fiets Arrangement
2 maal een overnachting in een deluxe kamer
2 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
1 maal een heerlijk 3-gangen diner
2 dagen fietshuur
€ 169,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer

Hotel arrangementen (vervolg)
Hole in One arrangement
1 maal een overnachting in een deluxe kamer
1 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
1 maal een heerlijk 3-gangen diner
1 maal een 18-holes greenfee
€ 149,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
Golf in Full Swing Arrangement
2 maal een overnachting in een deluxe kamer
2 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
1 maal een heerlijk 3-gangen diner
1 maal een 18-holes greenfee
€ 199,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
Friesland Golf Arrangement
2 maal een overnachting in een deluxe kamer
2 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
1 maal een menu du chef bij Restaurant Magnolia’s
1 maal een heerlijk 3-gangen diner in ons restaurant
2 maal een 18-holes greenfee
€ 289,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
Overige prijzen
Extra bed (exclusief ontbijt)

€ 25,00 per nacht

Ontbijt

€ 14,00 p.p.

Babybed

€ 15,00 per verblijf

Hondentoeslag

€ 12,50 per verblijf

Suitetoeslag

€ 25,00 p.p. per nacht

Eenpersoonstoeslag

€ 25,00 p.p. per nacht

Verblijfsbelasting

€ 1,00 p.p. per nacht

Koude en warme buffetten
Onze buffetten: Gevarieerd, gemakkelijk, verrassend en lekker..
Al onze buffetten gelden vanaf 20 personen. Indien uw gezelschap kleiner is wordt er
zaalhuur in rekening gebracht.

Buffet € 24,50 per persoon

Luxe Buffet € 27,50 per persoon

Soep van de dag

Soep van de dag

Koudbuffet

Koudbuffet

Huzarensalade met diverse vleesswaren
Zalmsalade met gerookte vissoorten
Rauwkost
Groene salade
Stokbrood met kruidenboter, pesto en
tapenade

Rundvleessalade met diverse vleeswaren
Zalmsalade met gerookte vissoorten
Vegetarische pasta salade
Groene salade
Verschillende broodsoorten met
kruidenboter, tapenade, aioli en pesto
Fruitsalade

Warmbuffet

Warmbuffet

Rollade met rode wijnjus
Runderstoof
Kibbeling van zalm
Kipsaté met kroepoek
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Seizoensgroenten
Aardappelgratin
Huisgemaakte friet
Nasi

Thaise curry van kip met groente
Runderstoof
Zalm met prei en beurre rouge
Saté van varkenshaas met pindasaus
Gehaktballetje in ketjapsaus
Seizoensgroenten
Aardappelgratin
Huisgemaakte friet
Nasi

Dessert € 3,-

Dessert € 3,50

IJsvogel royaal Buffet € 32,50 per persoon
Soep van de dag
Koudbuffet
Rundvleessalade met diverse soorten vleeswaren
Zalmsalade met gerookte vissoorten
Vegetarische pasta salade
Groene salade
Verschillende broodsoorten met kruidenboter, tapenade, aioli en pesto
Haring met roggebrood
Spaanse ham met meloen
Fruitsalade
Warmbuffet
Confit de Canard met jus van gevogelte en steranijs
Buikspek van Livar kloostervarken met bosvruchten
Kabeljauw met saus van noilly prat en prei
Kibbeling van zalm met zeekraal en bernaisesaus
Boeuf stroganoff
Seizoensgroenten
Friet
Roseval aardappels

Dessert € 4,50

Barbecue buffetten
Barbecue € 19,50

De IJsvogel royaal Barbecue € 24,50

Runderfilet
Malse spareribs
Gemarineerd varkenslapje
Braadworsten
Speklapje
Kipsaté

Zalmfilet
Malse spareribs
Runderspies
Livar buikspek
Garnalen spies
Kipfilet

Huzarensalade met diverse vleeswaren
Zalmsalade met gerookte vissoorten
Rauwkost
Groene salade
Pasta salade

Rundvlees salade met diverse vleeswaren
Zalmsalade met gerookte vissoorten
Rauwkost
Groene salade
Pasta salade

Stokbrood met kruidenboter, aioli en
tapenade

Stokbrood met kruidenboter, aioli en
tapenade

Knoflooksaus
Cocktailsaus
Saté saus
Barbecue saus

Knoflooksaus
Cocktailsaus
Stroganoff saus
Bearnaise saus

Huisgemaakte friet
Aardappelwedges

Huisgemaakte friet
Pofaardappel
Mais
Fruitsalade

Diner
Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor een heerlijk geserveerd diner of
Walking Dinner. Voorafgaand kunnen wij u een menusuggestie toesturen.
Menu 3-gangen
Menu 4-gangen
Menu 5-gangen
Menu 6-gangen
Bijpassend wijnarrangement

€ 32,00 p.p.
€ 40,50 p.p.
€ 49,00 p.p.
€ 57,50 p.p.
€ 4,50 per glas

Hapjesarrangementen
Notenmix, olijven en kaaskoekjes op tafel
Kaas en Friese droge worst op tafel
Drie gemengde warme hapjes
Bourgondische bitterbal, kaasstengel en oosters hapje
Drie luxe koude hapjes
Drie luxe gemengde koude en warme hapjes
Snack aan het einde van de avond

€ 1,75 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 2,50 p.p.

Uiteraard is het ook mogelijk een hapjes arrangement op maat samen te stellen.

Drankenarrangementen
Genieten voor een vaste prijs? Hieronder treft u onze drankenarrangementen aan.
Mogelijk vanaf 20 personen
Drankenarrangement 0%
Inclusief koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen en tafelwater
€ 7,50 p.p. 1,5 uur
€ 12,50 p.p. 2,5 uur
€ 17,50 p.p. 5 uur
Drankenarrangement 12%
Inclusief koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijn, tapbier en binnenlands
gedistilleerd.
€ 12,50 p.p. 1,5 uur
€ 17,50 p.p. 2,5 uur
€ 22,50 p.p. 5 uur
Drankenarrangement 35%
Inclusief koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijn, tapbier, binnenlands
gedistilleerd, buitenlands gedistilleerd, likeuren, whisky en cognac.
€ 17,50 p.p. 1,5 uur
€ 27,50 p.p. 2,5 uur
€ 32,50 p.p. 5 uur
Bij een eventuele verlenging van de hierboven genoemde arrangementen zal per half
uur € 3,00 p.p. extra worden gerekend.

Lunch/Brunch € 17,50 per persoon
Een lunch/brunch met een kopje soep, diverse belegde broodjes, kroket
en vers fruit.
High Tea € 19,50 per persoon
High Tea met zoetig- en hartigheden, inclusief thee en verse jus d’orange.
High Wine € 17,50 per persoon
High Wine met diverse koude en warme hapjes onder het genot van heerlijke wijn.
(3 glazen p.p.)
Kraamborrel arrangement € 25,95 per persoon
Onbeperkt koffie/thee, bier, wijn, frisdranken en binnenlands assortiment. Etagères
met mini cupcakes en chocolade flikken met muisjes in roze of blauw. Wij maken 2
rondes met luxe warme bittergarnituur. Noten mix op de tafels.
Kookworkshop prijs op aanvraag
Bij Landhotel de IJsvogel staat niet alleen het leren koken centraal, maar met name
het samen koken en genieten. Samen een drie gangen menu bereiden en
aansluitend genieten van uw eigen gemaakte diner. Bij aankomst ontvangt u een
feestelijk glas bubbels. De kok licht het menu toe en de ingrediënten waarmee u gaat
koken. Na de uitleg van de kok gaat u in koppels of kleine groepjes lekker koken.
Ieder bereidt een gerecht van het menu. Uiteraard staat de kok open voor elke vraag
en/of suggestie vanuit de groep.
Afscheidsceremonie prijs op aanvraag
Afscheid nemen van uw dierbare is een moment om samen te komen, om elkaar te
condoleren en herinneringen op te halen. Voor of na de uitvaart is het fijn om met
familie en vrienden op een gepaste manier een afscheidsceremonie te organiseren.
Bij Landhotel de IJsvogel is het mogelijk om in besloten kring afscheid te nemen.
Onze gastvrije medewerkers bespreken samen met u hoe de afscheidsceremonie
moet verlopen. Geheel op gepaste wijze zullen wij u alle vrijheid en rust geven
tijdens de condoleance.

Praktische informatie
Inchecken: uw kamer is gegarandeerd vanaf 14:00 uur beschikbaar
Uitchecken: tot 12:00 uur kunt u gebruik maken van uw kamer
Ontbijt: dagelijks van 07:30 tot 10:30 uur
Restaurant: dagelijks van 18:00 tot 21:00 uur
Sauna: dagelijks van 08:00 tot 22:00 uur (op basis van reservering)
Zwembad: ons verwarmd buitenzwembad is geopend van mei t/m september
Fietsenstalling: deze is overdekt met oplaadpunt voor elektrische fietsen
E-bikehuur: vanaf € 15,- per dag
Golf: de 18-holes golfbaan ligt tegenover het hotel (op basis van reservering)
Parkeren: U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein
Routebeschrijving
Vanuit Amsterdam 100 km / Lelystad / Emmeloord
A1 richting Amersfoort
afslag A6 richting Lelystad / Emmeloord
afslag 19 (St. Nicolaasga)
beide kleine rotondes rechtdoor
na 1,5 km rechtsaf
na 2,5 km ligt het hotel aan de linkerkant, tegenover Burggolf St. Nicolaasga
Vanuit Groningen 75 km
A7 richting Drachten / Heerenveen
Rotonde Joure afslag A6 richting Lemmer
afslag 19 (St. Nicolaasga)
beide kleine rotondes rechtdoor
na 1,5 km rechtsaf
na 2,5 km ligt het hotel aan de linkerkant, tegenover Burggolf St. Nicolaasga

Tot ziens in Landhotel de IJsvogel!

