hoofd

rode biet pastinaak

€ 10,00

lasagne met gehakt*

€ 10,00

kleine rijsttafel

€ 10,00

Friese hangop

€ 4,50

parfait van advocaat

€ 4,50

cheesecake

€ 4,50

met aardappel, rucola en een schijfje sinaasappel
keuze uit een gehaktbal of runderrookworst

verse groenten en kruiden (uit de tuin)
en een béchamelsaus
*ook vegetarisch te bestellen
met spinazie, groenten en kaas

naar keuze met rijst of bami, rendang van kip
of rundvlees, gado-gado en kroepoek

desserts

met vers fruit

chocolademousse en bastogne

huisgemaakt met bosvruchten

samen een avondje thuis
culinair genieten?
wij bieden een 3-gangen menu aan voor slechts € 32,50
inclusief een flesje wijn
bel of mail ons voor het menu van de dag
0513 - 432 999
info@landhoteldeijsvogel.nl

thuis
service

Landhotel de IJsvogel wil u graag bijstaan in deze moeilijke
tijden. Daarom bieden wij onze thuisservice aan. Uw maaltijd
wordt ‘contactloos’ bezorgd. U hoeft het alleen nog maar
op te warmen. Zo geniet u van een heerlijke maaltijd thuis.
In onze vernieuwde keuken bereiden onze chefs, Hilbrand
en Peter, met veel liefde en passie dagverse maaltijden.
Seizoensgebonden, gecombineerd met al het moois dat de
Friese omgeving te bieden heeft. Puur én lekker gezond dus.
Op deze manier steunt u ons en onze lokale leveranciers.
Zo zorgt u goed voor uzelf en voor elkaar!

soepen

€ 5,50

tom kha kai

€ 5,50

oma’s rundersoepje

€ 5,50

Italiaanse pasta

€ 9,50

geitenkaas

€ 9,50

gerookte zalm

€ 9,50

gebakken kip

€ 6,00

gerookte zalm

€ 6,00

vega

€ 6,00

vegetarische gevulde soep met zoete aardappel

pittige Thaise kippensoep met kokos

hartverwarmende bouillon

maaltijd
salades

rucola, zongedroogde tomaat, komkommer,
courgette, mozzarella en bosui

veldsla, rucola, quinoa, rode biet, stoofpeer,
komkommer, romatomaatjes, rode ui,
walnoten en een maple-mosterddressing

Cathy van de Garde
algemeen directeur - eigenaar

Romeinse sla, snijbiet, edamame, bosui,
alfalfa, komkommer, tomaat, asperges en
een dille-limoendressing

0513 - 432 999
info@landhoteldeijsvogel.nl

wraps
•D
 ieetwensen, zoals zoutarm, vetarm of maaltijden voor diabetes geen
probleem. Geeft u ons dat door.
•B
 ij bestellingen boven de € 15,00 zijn de bezorgkosten gratis,
anders zijn de kosten € 2,50.
•U
 kunt pinnen aan de deur, zodat de bezorging verder contactloos
afgehandeld kan worden.
•U
 kunt, tegen voorwaarden, een maaltijdsubsidie ontvangen van de gemeente.
Kijk hiervoor op de regelgeving wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

rode linzen

veldsla, mais, komkommer, bosui,
rode peper, gebakken uitjes en ketjapsaus

Romeinse sla, komkommer, asperges, rode ui,
alfalfa, bloemkool en dillesaus

hummus, gegrilde groenten, waterkers
en een yoghurtdressing

