
 
 

Onder voorbehoud van prijswijzigingen. 
 

De plek om feest te vieren! 
 

Iselmar biedt verschillende mogelijkheden en 

locaties om een gezellig feestje te vieren. 

Onze meest bijzondere locatie is ons  

Partykasteel. Een sfeervolle locatie 

bestaande uit twee etages, welke met elkaar 

worden verbonden door een beweegbare 

dansvloer met daaromheen een slotgracht 

met waterval en fontein. Verder beschikt het 

kasteel over een muziektoren waarvandaan de 

DJ zijn/haar muziek ten gehore kan brengen. 

Dit geheel, samen met de stenen gewelven, 

het prieel en de diverse houten bars, maken 

de sfeer compleet. Het partykasteel is geschikt 

voor groepen vanaf 75 personen.  

Een andere mooie locatie is onze Havenbar 

The Mermaid.  Een gezellig café aan de 

kop van onze jachthaven. Geschikt voor 

barbecues en kleine besloten feestjes welke 

net niet groot genoeg zijn voor het 

partykasteel. Deze locatie is geschikt voor 

groepen tot 80 personen. De indeling is 

sfeervol en feestelijk en voornamelijk gevuld 

met statafels en krukken. 

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 of thema? Dat 

kan! Iselmar heeft verschillende  

samenwerkingen met 3e partijen die een 

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. 

Een feest met als thema maffia of juist een 

foute discoshow? Ook daarin kan Iselmar 

voorzien. 

Na afloop van het feest is er de mogelijkheid 

om te blijven overnachten in ons hotel. 

Iselmar beschikt over 2-persoons en 4-

persoons kamers. De volgende ochtend kan 

men genieten van ons uitgebreide 

ontbijtbuffet met live cooking. 

Partykasteel Iselmar is dé locatie voor een 

geweldig feest waar uw gasten nog lang 

over napraten. 
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Eten&Drinken 

Koffie & thee arrangementen  
*Mogelijk vanaf 20 personen*  
2 kopjes koffie of thee met gesorteerd gebak   € 6,50 p.p.  
2 kopjes koffie of thee met appelgebak en slagroom  € 6,75 p.p.  
2 kopjes koffie of thee met oranjekoek    € 6,25 p.p.  
2 kopjes koffie of thee met petit four    € 6,75 p.p.  
2 kopjes koffie of thee met cake     € 5,50 p.p.  
2 kopjes koffie of thee met kruidkoek    € 5,50 p.p.  
2 kopjes koffie of thee met suikerbrood    € 5,50 p.p. 
 

Lunchsuggesties 
*Mogelijk vanaf 15 personen* 
 

Lunchbuffet “IJsselmeer” € 15,00 per persoon  
Soep van de dag  
Verschillende warme gerechten zoals bijvoorbeeld omelet, kroket, saté 
Verschillende verse broodjes en brood zoals krentenbrood, suikerbrood en roggebrood 
Diverse soorten kaas en vleeswaren en zoetwaren 
Rauwkost salade  
Fruit  
Koffie & thee, melk & karnemelk 
Vruchtensappen zoals jus d’ Orange en multi vrucht 
 

Broodjeslunch “De Koufurd” € 12,50 per persoon  
Twee vers gebakken broodjes belegd met verschillende soorten kaas en vleeswaren 
Luxe broodje zoals een Deense luxe of puddingbroodje 
Fruit 
Koffie & thee, melk & karnemelk 
Vruchtensappen zoals jus d’ Orange en multi vrucht 
 

Broodjeslunch “De Fluessen” € 13,50 per persoon  
Kop huisgemaakte tomatensoep 
Een vers gebakken broodje belegd met ham of kaas 
Een vers gebakken broodje met een kroket 
Fruit 
Koffie & thee, melk & karnemelk 
Vruchtensappen zoals jus d’ Orange en multi vrucht 
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Eten&Drinken 

Dinerbuffetten 
*Mogelijk vanaf 25 personen* 
 

Buffet “Zuyderzee” € 22,50 per persoon  
Huzaren salade  
Aardappel salade  
Makreelmix  
Rauwe ham met meloen  
Ceasar salade  
 
Verschillende soorten brood, kruidenboter en boter  
 
Kipsaté met pindasaus  
Runderstoofschotel  
Witvis uit de oven met tomaat, ui en kaas  
Witte rijst  
Steak friet  
Warme groente  

 
Buffet “Klipper” € 27,50 per persoon  
Tomatensoep  
 
Gerookte zalm gerookte geulforel filet  
Griekse salade  
Serranoham met meloen  
Kip kerrie salade  
Ceasar salade  
 
Verschillende soorten brood, kruidenboter en boter  
 
Kippendij met pittige tomatensaus, koriander en Spaanse peper  
Gesneden beenham met honing mosterd saus  
Gehaktballetjes in Oosterse saus  
Kibbeling  
Wedges  
Steak friet  
Witte rijst 
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Eten&Drinken 

Buffet “Lemster Aak” € 32,50 per persoon  
Tomaten of groentensoep  
 
Hollandse garnalen cocktail  
Pasta salade met groene basilicum pesto  
Waldorfsalade  
Ceasar salade  
Gemarineerde tonijn  
Gerookte zalm  
Verschillende soorten brood, kruidenboter en boter  
 
Spare ribs  
Kip Saté stokjes met pindasaus  
Kabeljauw met mosterdsaus  
Runderstoofschotel 
In zijn geheel gegaarde zalmfilet  
Lasagne Bolognese  
Steak friet aardappelgratin  
Witte rijst 
 
Aanvullingen voor onze buffetten: 
Soep        € 2,50 p.p  
Aardappelgratin      € 1,25 p.p  
Warme groente      € 1,00 p.p  
Krielaardappeltjes      € 1,00 p.p  
Stukjes kipfilet met ananas en kerrie-saus   € 3,00 p.p  
Gehaktballetjes in tomatensaus    € 3,00 p.p  
Varkenshaasmedaillons in champignonroom  € 3,50 p.p  
Dessert ijstaart      € 3,00 p.p  
Dessertbuffet       € 7,00 p.p 
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Eten&Drinken 

Barbecue Iselmar € 24,50 per persoon (inclusief kok) 
*mogelijk vanaf 20 personen* 
 
Shaslick  
Barbecue worst  
Runderhamburger  
Kipsaté  
Speklap  
Spareribs  
 
Pastasalade  
Huzaren salade  
Rundvlees salade  
Ceasar salade  
Vers fruit salade  
 
Diverse soorten brood, kruidenboter, boter en tapenade  
 
Cocktailsaus, barbecuesaus, pindasaus, knoflooksaus  
 
Iedere gast krijgt 4 stukken vlees uit het vermelde assortiment. Komt u bijv. met 20 
personen barbecueën, dan ontvangt u 80 stukken vlees verdeeld over 6 verschillende 
soorten vlees.  
 
Aanvullingen voor onze barbecue:  
Soep       € 2,50  
Steak friet      € 1,00  
Gamba spies      € 2,50  
Vispakketje      € 2,50  
Drumstick      € 2,50  
Kogel biefstuk     € 4,00  
Dessert ijstaart     € 3,00  
 
De barbecues worden door ons verzorgd op het terras van havenbar The Mermaid (op de 
jachthaven) of bij kleinere gezelschappen op het terras naast ons serre-restaurant. 
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Eten&Drinken 

Winters buffet € 19,50 per persoon  
Zuurkool stamppot  
Boerenkool stamppot  
Hutspot  
Andijvie stamppot  
 
Rookworst  
Speklappen  
Saucijzen  
Uitgebakken spek  
 
Roggebrood, stokbrood, boter  
Piccalilly, appelmoes, jus, mosterd,  
Amsterdamse uien, augurkenblokjes 
 
 

Dranken uitkoop 
*Mogelijk vanaf 25 personen* 
 

Onbeperkt drinken uit het Hollandse assortiment: 
 
Koffie     Jonge jenever  
Thee     Oude jenever  
Frisdranken    Vieux  
Tapbier    Bessen jenever  
Maltbier (flesje)   Rode & witte port  
Witte wijn    Martini wit & rood 
Rode wijn    Sherry dry & medium 
Rosé     Beerenburg  
   
2 uren drankenarrangement    € 14,00 per persoon  
3 uren drankenarrangement    € 19,50 per persoon  
4 uren drankenarrangement    € 25,00 per persoon  
5 uren drankenarrangement    € 29,50 per persoon  
6 uren drankenarrangement    € 36,00 per persoon 
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Eten&Drinken 

Hapjes 
*Mogelijk vanaf 20 personen* 
 

Bittergarnituur “Iselmar” vanaf € 5,25 per persoon  
Blokjes belegen kaas en komijnekaas 
Plakjes grillworst en droge worst 
Snacktomaatjes en stukjes komkommer 
Verschillende gefrituurde hapjes 
(2 koude hapjes en 4 warme hapjes per persoon) 
 

 

Bittergarnituur “De Boei” vanaf € 7,25 per persoon  
Blokjes belegen kaas en komijnekaas 
Plakjes grillworst en droge worst 
Snacktomaatjes en stukjes komkommer 
Verschillende gefrituurde hapjes 
Rolletje van gerookte zalm en roomkaas 
Rolletje van carpaccio 
 
 

Hapjesplank  vanaf € 6,50 per persoon  
Blokjes belegen kaas en Friese oude kaas 
Stukjes droge worst, chorizo, salami 
Gemarineerde olijven, zon gedroogde tomaatjes 

 


