
 
 

Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 

Familie&Feestjes 
 

Iselmar biedt verschillende mogelijkheden en locaties om een gezellig feestje te vieren. 

Uitermate geschikt voor een gezellig à la carte diner met familie & vrienden is ons  

serre-restaurant met uitzicht op onze jachthaven. Naast ons uitgebreide menukaart met veel 

verschillende vis- en vleesgerechten behoren ook keuzemenu’s en buffetten tot de mogelijkheden.   

Wilt u uw feest aanvullen met bijvoorbeeld een groepsactiviteit?  

Dat kan! Iselmar heeft verschillende samenwerkingen met 3e partijen die  passende aanvulling 

kunnen zijn op uw feest.  

 

Denk aan sportieve activiteiten zoals een zeiltocht met Skûtsjes over de Friese Meren, solexrijden 

door de Gaasterlandse bossen, of hand- en kruisboogschieten in competitie. Of juist iets 

behoudender zoals een percussie-workshop of schilder-workshop. 

 

Gebak 
Gesorteerd gebak     € 2,75 p.p.  
Appelgebak     € 2,75 p.p. 
Appelgebak en slagroom    € 3,25 p.p.  
Oranjekoek      € 2,25 p.p.  
Cake       € 1,00 p.p.  
Gevulde koeken    € 1,50 p.p.  
Assorti koeken    € 1,50 p.p.  
Suikerbrood      € 1,00 p.p. 
 
 

Hapjes 
Portie bitterballen    8 stuks  € 6,00   12 stuks  € 9,00   
Mix bittergarnituur  8 stuks  € 5,50   14 stuks  € 9,00 
 
Kaas- en worstplankje (2 personen)    
Met verschillende kaassoorten en worst variaties    € 7,75 
 
 



 
 

Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 

Familie&Feestjes 

 
Bowlen 
09:00-12:00  1 uur   € 13,50 per baan (max. 8 personen) 
12:00-18:00  1 uur      € 16,00 per baan (max. 8 personen) 
18:00-23:00  1 uur    € 18,50 per baan (max. 8 personen) 
 
 

Bowling-diner arrangement 
1 uur bowlen en een 3-gangen diner in ons restaurant met keuze uit vis of vlees € 29,50 p.p. 
Geschikt voor 2-20 personen, kinderen betalen alleen het kindermenu.  
Drankjes op nacalculatie.  
 
 

Diner à la carte 
Ons serre-restaurant is iedere dag geopend en biedt een gevarieerd menu met keuze uit 
verschillende voor- hoofd- en nagerechten passend bij het seizoen. Daarnaast is er ook 
altijd een keuze uit gerechten vermeld op onze krijtborden.  
 
 

Plate gerechten 
In ons nautische café of op ons sfeervolle terras is het ook mogelijk om smakelijke plate 
gerechten te bestellen. 
 
Plate spare-ribs (pikant of mild ±350 gr.)  € 13,50 per plate 
Plate gehaktballetjes (rund) met pindasaus  € 13,50 per plate 
Plate wijtingfilet met remouladesaus  € 13,50 per plate 
Plate garnalenmix met chilisaus   € 13,50 per plate 
Plate schnitzel met saus naar keuze (±175 gr.) € 13,50 per plate  

- Champignonsaus 
- Stroganoffsaus  

 
Al onze plate gerechten worden geserveerd met friet en een frisse salade. 
 
 
 
Heeft u vragen of wilt  u een prijsopgave van ons ontvangen? Neemt dan gerust contact met 
ons op. U kunt ons bereiken via e-mail: info@iselmar.nl of per telefoon 0514-56 9096. 

mailto:info@iselmar.nl

