Sur l’Ile d’Yvoir
Menus 2020 voor groepen en autocars vanaf 20 personen

MENU
Het aperitief: Kir, sangria, schuimwijn of sinaasappelsap (1 glas)
***
Buffet “à volonté”
Slaschotels
Slabereidingen
Aardappelen
Sauzen
Broodjes
***
Vlees op de barbecue: Kippen, rundvlees aan het spit, vers spek,
worsten, pensen
****
Tiramisu
****
Koffie

Prijs: € 27 / persoon.
Kinderen jonger dan 12 jaar: 15 euro.
Deze prijzen gelden voor een minimum van 20 personen.
U hoeft zich om niets te bekommeren. Het barbecuevlees wordt door onze kok bereid
en in buffetvorm opgediend.
Bijkomend aperitief: € 3
Fles witte, rode of rosé wijn : € 15,90; glas wijn: € 2,90
Fles water (liter): € 5,90
Fles sinaas, cola, of andere softs (liter) : € 7,90
Koffie: € 2,50
Bier: € 2,50
Softs in ¼: € 2,50
Het park en de zaal van het restaurant staan tot uw beschikking.
Ze blijven evenwel toegankelijk voor het publiek.
Overtocht per boot inbegrepen.
Wij hopen dat dit aanbod u zal bekoren.
Wij heten u met veel plezier welkom op het eiland.
Daniel Nahon.
Bezoek ons website: http://www.iledyvoir.com

Ile récréative d’Yvoir
082/61.18.67 - 0477/60.48.49

Sur l’Ile d’Yvoir
Menu "Saveur" – 28 Euros

Krulsla met spekjes
of
Salade Vigneronne met
vinaigrette mosterd/honing
of
kiproomsoep
*******************
Ham Medaillon « à L'Impériale"
of
Kalkoen met ananas en
kokosmelk
of
Pengasiusfilet in
groentenkorstje
Sjalotsaus
*******************
Assortiment kazen (+ 5 €/pers)
**************
Dame blanche
of
Tiramisu
of
Appeltaart

Toeristisch Menu 23 € :
Krabcocktail (surimi)
Of
Russisch ei
----------------------------------------------------------Varkenskotelet met Blackwell saus
Of
Rundskarbonade met bruin bier en
peperkoek.
(met frietjes of aardappel in de oven).
----------------------------------------------------------2 bolletjes ijs (smaak van de dag).

Menu « terroir » 25 € :
Paté met rauwe groenten
Of
Escargots met groentjes.
----------------------------------------------------------Kippeblanquette « à l’ancienne »
Of
Entrecôte minute met sjalot.
(met frietjes of aardappel in de oven).
----------------------------------------------------------Verse fruitsla
Of
Tiramisu

Ile récréative d’Yvoir
082/61.18.67 - 0477/60.48.49

Sur l’Ile d’Yvoir
Menu "Evenement" – 32 Euros
Scampipannetje met groentjes
of
Ganzelever met garnituur
*******************
Rundsstuk « bordelaise » met garnituur
« forestière »
of
Zalmfilet, mousseline met chablis en
safraan.
*******************
Gebakjes

Bezoek onze site
web:http://www.iledyvoir.com
Het gekozen menu geldt voor de volledige
groep, een voorschot van 30% wordt
gevraagd

Dranken

Koffiepauze met sinaasappelsap
en koekjes: 9,50 Eur
met
taart of
chocoladebroodjes :13,00 Eur
Aperitief : 3 euros
Fles witte, rode of rosé wijn : 15.90 euros
Fles water (liter) : 5,90 euros
Fles sinaas, cola, of andere softs (liter) :
7,90 €
Koffie: 2,50 euros
Bier : 2 ,50 euros Glas wijn: 2.90 euros.
Softs in ¼: (water, limonade) : 2,50 euros
Forfait drank : 1 kir ; 1/4 fles wijn, 1 water
en 1 koffie : 11.00 €
Wijn naar believen tijdens de maaltijd,
water, koffie en bier (vat)
softs voor een periode van 2 uur : 17 €
(vanaf 30 personen).
Het park en de zaal van het restaurant
staan tot uw beschikking
Ze blijven evenwel toegankelijk voor het
publiek.
Overtocht per boot inbegrepen
Wij heten u met veel plezier welkom op het
eiland.

Ile récréative d’Yvoir
082/61.18.67 - 0477/60.48.49

