Menukaart

Welkom!
Een weidse oase van rust en groen aan de voet van de IJzertoren, op een
steenworp van de Kust. Een plek waar leven is en waar van alles te ‘be’-leven
valt. In je eentje, met het gezin, onder vrienden, met de jeugdbeweging, jong,
oud, fitte actieveling of rustige genieter… Iedereen is welkom en kan sfeervol
genieten van al het moois en lekkers dat ‘t Land van Vlierbos te bieden heeft.

Een ontmoetingsplaats voor iedereen
Na een verkwikkende wandeling in de openlucht, na een bezoek aan de
kinderboerderij of als tussenstop tijdens een daguitstap kan je hier terecht. De
(h)eerlijke Vlierbosproducten proeven, een lichte maaltijd nemen of een lekker
lokaal biertje, een glas wijn of een lokale frisdrank drinken. Hier vind je een sfeervolle
setting waar smaak én kwaliteit alomtegenwoordig zijn. Voor de voedingsproducten
doen we een beroep op de landbouwers achter de kinderboerderij.

Openingsuren
Café de IJzerboomgaard opent elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag en op
feestdagen zijn deuren op volgende momenten:
1 april t.e.m. 31 oktober
		
1 november t.e.m. 30 november
1 december t.e.m. 28 februari			
1 maart t.e.m. 31 maart
		

11.00 - 19.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 18.00 uur

De laatste bestellingen nemen we graag ten laatste een halfuur voor sluitingstijd op.

Bieren
Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Heb je voor

Allergieën

Jessenhofke RGLR • 3,5° - 33 cl

Licht bier, laag alcoholische dorstlesser. Uniek door het consequent gebruik van
3 biologische hoppen.

€ 3,5

GLUTEN

Strubbe Pils • 4,3° - 25 cl

Uitgelezen hopvariëteiten op verschillende tijdstippen aan het kookproces toegevoegd
bezorgen deze pils een eigen evenwichtig aroma.

€2

GLUTEN

Nachtraaf Speciale- Amber • 5° - 33 cl

Een amber biertje, een delicate balans tussen geroosterde mout en verse hop geeft dit bier een
intrigerende complexe smaak.

€4

GLUTEN

Ichtegem’s Oud Bruin • 5° - 25 cl

De gebrande toetsen uit de geur zijn in de smaak totaal afwezig. Het bier komt in de mond romig
zacht over, niet zoet, niet wrang met een nootachtig vleugje dat naar het hout verwijst.

€4

GLUTEN

Reninge Oud Bruin • 6° - 37 cl

Dit bier is versneden met een bruin bier dat ruim 12 maanden op eikenhouten vaten heeft gerust.
Het bier heeft een complexe, intense en fijn zurige smaak.

€7

GLUTEN

Rookop • 6,5° - 33 cl

Verrassend fris & droog hoppig met toch vrij romig mondgevoel, zacht gebrande en zelfs wat
rokerige tonen, beetje chocolade, lichte fruitigheid met een klein beetje kandij in afdronk.

€3

GLUTEN

Nachtraaf Dubbel • 7,5° - 33 cl

Een donker speciaal bier van hoge gisting, heeft een zacht zoete, fruitige smaak en een hoppige
nasmaak.

€4

GLUTEN

Extra lief

Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Heb je voor

Allergieën

Oerbier • 9° - 33 cl

Donker bier met een lichtfrisse zurigheid door de gist en de melkzuurbacteriën.

€4

GLUTEN

Hommelbier • 7,5° - 25 cl

Licht floraal met een fijne gisttoets en een mooie hopbitterheid. Droge afdronk.

€3

GLUTEN

Papegaei • 8° - 33 cl

Blond bier van hoge gisting. Het bier is licht drinkbaar en heeft een rijk boeket van hoparoma’s.

€4

GLUTEN

Jessenhofke TRPL • 8° - 33 cl

Dit bier heeft een harmonieuze smaak- en geursensatie waarin zowel droog mondgevoel,
bitterheid, kruidigheid als zoetigheid in evenwicht zijn.

€4

GLUTEN

Sint Bernardus Tripel • 8° - 33 cl

Heeft een licht zoet aroma en een bloemige, fruitige smaak waarbij bitter en zoet elkaar perfect
in harmonie houden.

€ 3,5

GLUTEN

Reninge Bitter Blond • 7° - 37 cl

Gemout en gehopt aroma, met toetsen van hooi/stro en een zacht kruidige (koriander)toets.
Fijn fruitig van smaak, ‘speciaal’ gehopt en een eerder subtiele bitterheid, vooral in de nasmaak
die droog-zoet is.

€7

GLUTEN

Arabier • 8° - 33 cl

Een blond bier van hoge gisting. Het wordt gemaakt via de methode “dry hopping” wat zorgt voor
extra bitterheid. Een zuiver moutbier.

€4

GLUTEN

Extra lief

Bieren
Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Heb je voor

Allergieën

Keyte Tripel • 7,5° - 33 cl

Helder goudblond bier met fijne pareling en een stevige witte schuimkraag. Toetsen van mout en
hop. Evenwichtige, zacht zoete smaak met een fijne hoptoets. Aangename afdronk.

€4

GLUTEN

Tripel Plukker • 7,5° - 33 cl

Een blond bier van hoge gisting dat wordt gebrouwen met slechts één hopsoort. Heeft een
fris-zoet volle smaak van rijp fruit, mout en gist. Zachte afdronk met lichte bitterheid.

€4

GLUTEN

Sint Bernardus Abt • 12° - 33 cl

Heeft een zeer fruitig aroma en lange bitterzoete afdronk. Volmondige smaak en perfect
evenwicht tussen bitter en zoet.

€4

GLUTEN

Reninge Krieken rood • 7° - 37 cl

Een artisanaal fruitbier op basis van Veurnse Kelleries krieken. Het bier rust 14 maanden op
eiken vaten en heeft een dieprode toets van krieken met een fijn zurige en complexe afdronk.

€8

GLUTEN

Reninge Bitter Blond à Lambiek • 8° - 37,5 cl

Een typisch mengbier met een fijn zurige en complexe afdronk.

€8

GLUTEN

Ichtegem’s Grand Cru • 6,5° - 33 cl

Eerder zoet met ergens een lichte zurigheid op de achtergrond. Smaken van noten en eik/hout.

€4

GLUTEN

enkel tijdens het zomerseizoen

zolang de voorraad strekt

Extra lief

Streekproducten
‘t Vlierbos

Recht van bij de boer

‘t Vlierbos staat voor fruitig, smaakvol en bio. Alle ingrediënten zijn biologisch gecertificeerd.
Het BIO-label garandeert het biologisch karakter van het product en boezemt vertrouwen
in. Het label is erg betrouwbaar en enkel toegestaan op producten die volgens de wettelijke
bepalingen betreffende biolandbouw en -voeding geproduceerd en verwerkt werden. Alle
confituren en siropen bevatten ook enkel FAIRTRADE-suiker. Op het etiket vind je dan ook het
Max Havelaar keurmerk terug.

Zuivelboerderij ’t Hof van de Rhille, uitgebaat door Lieven & Ans Herrewyn - Delepierre is
eigenaar van de 2 kalfjes/koeien op de boerderij en tevens leverancier van het lekkere hoeve-ijs,
de dorstlessende karnedrink en de smaakvolle drinkyoghurt. Lieven en Ans zijn de trotse uitbaters van dit gespecialiseerd melkveebedrijf dat sinds 2000 heerlijke zuivelproducten maakt.
De karnemelk is een ware dorstlesser in de zomer of kan warm gedronken worden in de winter. De
drinkyoghurt is verkrijgbaar in natuur of met diverse fruitsmaken zoals aardbei, kers, framboos,
boomgaardvruchten… De ijsjes, daar hoeft geen uitleg bij... die smelten in jouw mond!

Het verhaal van “De Heerlijkheid”

Imkersbond IJzervallei

Wij geloven in de kracht van de korte keten. We steunen de plaatselijke economie en werken
daarom samen met lokale boeren. Bart Syryn is eigenaar van de varkens in de kinderboerderij
en kweekt varkentjes op een traditionele manier. Dit wil zeggen dat ze geen soja, maar enkel
granen en erwten als voeder krijgen. De varkens kunnen op zonnige dagen buiten, zodat ze met
de nodige zorg kunnen groeien. Onze varkens zitten op stro in zeer ruime hokken. De mest van
onze varkens wordt verdeeld op de akkers waar vruchten op geteeld worden. Deze dienen dan
terug als voeder. Zo hebben we een perfect gesloten kring. En zo krijg jij verse en kwaliteitsvolle
producten recht van bij de boer zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.

De imkersbond verenigt alle imkers uit de streek en organiseert activiteiten voor haar leden.
Op die manier willen ze de bijenteelt ondersteunen en de imkerij bevorderen. Één van de
speerpunten is het behoud en de uitbreiding van het natuurlijk leefmilieu en meer bepaald van
de bloemen en planten die nodig zijn voor pollen -en nectaretende insecten, in het bijzonder
de honingbij. Iedereen kent immers het verband tussen bloem en bij (de bijtjes als bestuiver,
weet je wel). ‘Bijen in de problemen’ betekent dus ook ‘planten in de problemen’. En dat geldt
niet alleen voor de bloemetjes uit de tuin of uit de berm. De honing geproduceerd door de lokale
imkers is een honing zonder toevoegingen en werd in deze regio geoogst.

Aperitieven
en wijnen
Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Picon au vin blanc

Heb je voor

Allergieën

Streekaperitief met bitterzoete smaak en een licht kruidig boeket met citroensiroop van ‘t Vlierbos.

€7

SULPHITE

Kirr

Witte wijn met cassissiroop van ‘t Vlierbos.

€6

Vlierbloesemwijn

Witte wijn met vlierbloesemsiroop van ‘t Vlierbos.

€6

Gin-tonic met hibiscus

Gin ”Bulnas campa” van de Kruiderie: een strogele gin op basis van citroenverbena.
Geserveerd met tonic en een vleugje hibiscus.

€8

Cocktail rabarbermojito

Frisse cocktail op basis van bio fairtrade rum, rabarbersiroop van ‘t Vlierbos, limoensap en
rozemarijn aangelengd met spuitwater.

€6

Cocktail van de week

Iedere week een lekkere cocktail met seizoensgebonden ingrediënten.

€7

enkel tijdens het zomerseizoen

Glas schuimwijn Raza brut
Torrontés

Deze schuimwijn heeft een bleke goudkleur. Hij onderscheidt zich van Cava en Franse
schuimwijn door zijn subtiele florale aroma met toetsen van citrusfruit, wat eigen is aan
de torrontésdruif waarvan hij gemaakt is. Deze mousserende wijn is gemaakt volgens
traditionele methodes door een coöperatie in het noordwesten van Argentinië.

€ 5,5

SO2

SULPHITE

SO2

SULPHITE

SO2

SULPHITE

SO2

Extra lief

Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Heb je voor

Allergieën

Glas Lautaro Sauvignon Blanc

Een sauvignon blanc met een frisse, plezierige aanzet en een intense smaak van
citrusvruchten. Hij bezit een zachte structuur waarbij de finale grassigheid opduikt.

€4

SULPHITE

Glas Koopmanskloof Rosé

Deze pinotage rosé heeft een mooi aroma van rode bes en framboos, is fruitig en soepel in
de mond, en rondt af met een fijne fraîcheur. Deze wijn is licht en bovendien erg verfrissend.

€4

SULPHITE

Glas Lautaro Cabernet Sauvignon
(rood)

Deze Cabernet Sauvignon heeft het aroma van zwart fruit, groene paprika, cassis en peper.
Dit geurenpalet evolueert mooi naar een boeket van rood fruit en specerijen. Hij bezit veel
karamel in de mond en heeft een aangename afdronk.

€4

Aperitieven zonder alcohol
Mocktail rabarbermojito

Frisse mocktail op basis van rabarbersiroop van ‘t Vlierbos, limoensap en rozemarijn
aangelengd met spuitwater.

€5

Vlierbloesem-Fizz

Vlierbloesemsiroop van ‘t Vlierbos, appelsap Lombarts-Calville, spuitwater en limoen.

€4

Iedere week een lekkere mocktail met seizoensgebonden ingrediënten.

€5

Mocktail van de week
enkel tijdens het zomerseizoen

SO2

SO2

SULPHITE

SO2

Extra lief

Frisdranken
Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Plat water Eaumega

Dit is water van uitzonderlijke zuiverheid. Geschikt voor dagelijks gebruik, dus drink… zonder mate.

€2

Bruiswater Eaumega

Dit water is van uitzonderlijke zuiverheid, met een evenwichtige balans aan mineralen.

€2

Huisgemaakte limonade

Limonade gemaakt met siropen van ‘t Vlierbos: keuze uit aardbeien, frambozen,
vlierbloesem, citroen.

€3

Huisgemaakte ice-tea

Heerlijk verfrissende dorstlesser op basis van thee en verse vruchten. De smaken kunnen
variëren naargelang het seizoen.

€5

Appel-framboos fruitsap

Fruitsap Lombarts-Calville: appelsap van zoete eetappels gemengd met het sap van
framboos.

€3

Worldshakesap

Een originele, lekkere combinatie van pompelmoezen, sinaasappelen, bananen en rode bieten.
Natuurlijk vers geperst appelsap en perensap vervolledigt dit pure en ongezoete multivruchtensap.

€3

Karnedrink

Hoeveproduct van ’t Hof van de Rhille karnedrink met aardbeiensmaak.

€3

Drinkyoghurt

Hoeveproduct van ’t Hof van de Rhille yoghurtdrink met aardbeiensmaak.

€3

Heb je voor

Allergieën

MELK

MELK

Extra lief

Warme dranken
Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Koffie

Koffiebonen op ambachtelijke manier gebrand bij BAKO koffie. De medium roasting methode
van koffiebranden zorgt voor een milde, volle, ronde smaak en een koffie die licht verteerbaar
is. Complexe smaken van chocolade, vanille en exotisch fruit. Het is een zachte koffie met een
ronde body en fijne nasmaak.

€ 2,5

Déca

De BAKO cafeïnevrij is een milde koffie die zijn oorsprong vindt in Brazilië. Deze koffie bestaat
uit een mengeling van diverse santos bonen die werden gedecafeïneerd.

€ 2,5

Espresso

Espresso is een scheut donkere geconcentreerde koffie gemaakt van zeer fijn gemalen
koffiebonen. Bij espresso wordt de koffie, anders dan normaal, in zeer korte tijd onder hoge
druk bereid. Echte espresso herken je aan een laagje lichtbruine, schuimige crema.

€ 2,5

Cappuccino

Een cappuccino bestaat uit drie delen: een espresso, melk en melkschuim. Als eerste wordt er
een gewone espresso gezet. Daaroverheen komt eenzelfde hoeveelheid melk, gevolgd door
nog eens zo’n hoeveelheid melkschuim. Het is vooral het melkschuim dat de cappuccino zijn
eigen karakter geeft.

€4

MELK

Latté Machiatto

Nog een koffievariant met melk en melkschuim. De latte macchiato lijkt op een cappuccino.
Het verschil is meer melk en minder melkschuim.

€4

MELK

Heb je voor

Allergieën

Extra lief

Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Heb je voor

Groene thee

Tie Guan Yin Wise Water Turtle is een zorgvuldig geselecteerde groene thee uit het
assortiment Curiosithee. Zuiver of gemengd met citroen, tijm of munt.

€ 2,5

Zwarte thee

Sister Lin is een zorgvuldige geselecteerde zwarte thee uit het assortiment Curiosithee.
Zuiver of gemengd met tijm of kaneel.

€ 2,5

Infusie van bloemenmengeling

Het is een melange van organisch gekweekte bloemen die zorgvuldig met een degelijke
plantenkennis empirisch is samengesteld. Van nature is deze bloementhee subtiel zoet
door de nectar van de bloemen. Ingrediënten: vlierbloemen, jasmijnbloemen, kamille,
oranjebloesems, rozenblaadjes, goudsbloemen, korenbloemen en lavendel.

€ 2,5

Infusie van rood fruit

Een fruitige melange van Oosterse en Westerse bessen verrijkt met hibiscus. Hibiscus is
een rode bloem uit Egypte, ook wel karkadé of roselle genoemd. Deze bloem zorgt voor
de friszure smaak en de bloedrode kleur van de thee. Niet voor niets is hibiscus gekend
als de ‘balsem voor het hart’. Ingrediënten: hibiscus, rozenbottel, blauwe en gojibessen,
granaatappelzaad met pulp, meidoorn-, monnikspeper-, sleedoorn-, vlier-, zuur-, zwarte-,
duindoorn-, jenever-, lijster- en Schisandrabessen.

€ 2,5

Warme chocolademelk

Verse hoevemelk van ‘t Hof van de Rhille met bio chocolade.

€5

Allergieën

MELK

Extra lief

Wandelroutes

IJZERFRONTOMMETJE

TWEEFRONTENROUTE

Het IJzerfrontommetje gaat via de Frontzate en het Stiltepad langs het Museum aan de IJzer, de
Dodengang en een aantal bijzondere relicten van de Eerste Wereldoorlog. Dit alles in een mooi
landschappelijk kader. Een uitloper langs de IJzer is mogelijk tussen de site van de Dodengang
en de Petroleumtanks. Via de IJzerdijk kun je terugkeren naar het centrum.
Startpunt: parking IJzertoren. Afstand: 6 km.

Deze natuurhistorische wandeling start bij de IJzertoren. Het eerste deel verkent de Polder op
de linkeroever van de IJzer tussen de IJzertoren en het pittoreske Stuivekenskerke. Het tweede
deel verloopt op de rechteroever tussen Stuivekens-Tervaetebrug en de IJzertoren.

Dit ommetje sluit aan op de Stadslink en kun je gemakkelijk combineren.
Wandel- en fietskaarten zijn te koop aan de bar.
Wandelkaarten te koop aan € 1.

Je kan de volledige wandeling in één keer doen als dagstapper of de beide delen afzonderlijk,
mits dan een regeling voor vervoer bij aankomst. De ganse wandeling verloopt op haast
autoluwe wegen.
Goed wandelschoeisel en verrekijker en/of fototoestel zijn nuttig. Er wacht jullie een
schitterende brok natuur en landschap en je komt langs veel Belgische en Duitse sites en
relicten uit WOI. Afstand: 17,4 km.

Snacks
Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Portie gemengd

Bord samengesteld met 6 hoeveproducten van De Heerlijkheid en 2 soorten kaas
(“Het Keiems Bloempje en Keiemtaler”) van ‘t Dischhof met groentjes.

Portie gemengd

Bord samengesteld uit 5 soorten charcuterieën van De Heerlijkheid
met groentjes.

€ 15

Portie gemengd vegetarisch

Vier kazen van 't Dischhof met groentjes.

Boterham Paté

Heb je voor

Allergieën
GLUTEN

€ 20

EI

MOSTERD

GLUTEN

Extra lief

MELK
SELDER

EI

MELK

MOSTERD

SELDER

€ 15

GLUTEN

MELK

Boterhammen met paté van De Heerlijkheid.

€8

GLUTEN

Boterham gedroogde ham

Boterhammen met gedroogde ham van De Heerlijkheid.

€8

GLUTEN

SELDER

Boterham Keiems Bloempje

Boterhammen met streekproduct: Diksmuide kaas van ‘t Dischhof (zacht kaasje met
een bebloemd korstje, zeer mild van smaak en een beperkt zoutgehalte).

€8

GLUTEN

MELK

VEGGIE

Boterham jonge kaas

Boterhammen met jonge kaas van de Kasteelhoeve.

€8

GLUTEN

MELK

VEGGIE

De laatste bestellingen nemen we graag ten laatste een halfuur voor sluitingstijd op.

VEGGIE

Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Boterham platte kaas

Boterhammen met platte kaas van ‘t Dischhof en groenten.

€8

GLUTEN

Boterham confituur

Boterhammen met confituur van ‘t Vlierbos.

€4

GLUTEN

Boterham honing

Boterham met honing van de imker.

€4

GLUTEN

Boterham boerderij

Boterham met hoofdvlees, paté en kaas van De Heerlijkheid en van 't Dischhof.

€9

GLUTEN

MELK

Ambachtelijke sneden brood met jonge kaas van de Kasteelhoeve en ham van
De Heerlijkheid opgediend met huisgemaakte ketchup.

GLUTEN

MELK

Croque uit het vuistje

€5

Dagsoep (kleine portie)

Eén heerlijke, seizoensgebonden dagsoep voor de kleine eters.

€3

op
aanvraag

Dagsoep

Eén heerlijke, seizoensgebonden dagsoep met brood.

€5

op
aanvraag

Dagsoep vegetarisch

Vegetarische tomatensoep met basilicumroom en brood.

€6

op
aanvraag

VEGGIE

Dagsoep vegetarisch (kleine portie)

Vegetarische tomatensoep met basilicumroom en brood voor de kleine eters.

€4

op
aanvraag

VEGGIE

Onze soepen zijn telkens bereid met enkel biologische producten.

Heb je voor

Allergieën
MELK

Extra lief
VEGGIE

VEGGIE

VEGGIE

SELDER

Fietsroutes
Volgende fietsroutes passeren vlak bij ‘t Land van Vlierbos:

IJZER ’14-’18

BOTERLANDROUTE

Deze fietsroute neemt je mee door het slagveld van weleer met aandacht voor het
strategische belang van diverse oorlogssites, zoals de vroegere spoorwegberm tussen
Diksmuide en Nieuwpoort, het Onze-Lieve-Vrouwhoekje, Stuivekenskerke en Tervaete. Ook de
wereldberoemde beelden ‘Het Treurend Ouderpaar’ bevinden zich op het traject. Afstand: 41 km.

Boterland ligt in de polderstreek rond Diksmuide en wordt gekenmerkt door uitgestrekte weiden
dooraderd met talrijke sloten en hier en daar een grote boerderij. Vertrekkend vanuit Diksmuide
fiets je langsheen stemmige dorpjes zoals Sint-Jacobskapelle, Nieuwkapelle, Oudekapelle,
Lampernisse, Zoutenaaie en Pervijze. Een thema dat onvermijdelijk weer opduikt, is dat van
de Eerste Wereldoorlog. Vier jaar lang vormde de IJzer hier de frontlijn. Langsheen het traject
ontdek je talrijke monumenten, gedenktekens en bunkers die eraan herinneren. Afstand: 44 km.

ALLER-RETOUR ‘14-’18
Op deze route fiets je tussen het slagveld en de rustplaatsen. Je volgt de moeizame tocht van de
Dodengang naar het kantonnement in Alveringem, heen en terug. Verschillende aspecten van
de Groote Oorlog komen hierbij aan bod: het leven aan én achter het front, de bevoorrading, de
medische evacuatie, de militaire strategie om het allerlaatste stukje vrij vaderland koste wat het
kost te verdedigen. Afstand: 37 km.

De knooppuntenkaart van de Westhoek, waarbij je zelf een route kan uitstippelen. De
knooppunten 74 en 75 liggen op de Hoge Brug bij de IJzertoren.
Fiets- en wandelkaarten zijn te koop aan de bar.
Fietskaarten te koop aan € 2.
Knooppuntenkaart Westhoek € 8.

Desserts en tussendoortjes
Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Pannenkoeken suiker

Opgediend met 2 soorten suiker.

Pannenkoeken confituur

Opgediend met aardbeienconfituur in huis vervaardigd.

Pannenkoeken van het huis

Zomer: pannenkoek met verse braambessen, een bolletje ijs overgoten met
braambessensiroop van het huis en geserveerd met zure room.
Winter: pannenkoek met gestoofde appel en peer, verrijkt met een huisgemaakte
saliesiroop en geserveerd met een bolletje ijs en slagroom.

Streekgebak (amandeltaart)

Een zeer smakelijk taartje met een typische volle amandelsmaak. Verfijnd met rode besjes en
afgewerkt met een amandelpraline en bloemsuiker.

Heb je voor

Allergieën
GLUTEN

€3

VEGGIE

Huisgemaakte appeltaart

Appeltaart met zure room en notenmix gemaakt in het huis.

€4
€4

MELK

VEGGIE

EI

GLUTEN

€8

MELK

EI

GLUTEN

€4

Extra lief

MELK
VEGGIE

EI

GLUTEN

MELK

EI

NOTEN

GLUTEN

MELK

EI

NOTEN

VEGGIE

VEGGIE

Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Heb je voor

Allergieën

Extra lief

Coupe vier vruchten
(enkel tijdens het zomerseizoen)

3 bollen vanille-ijs van ‘t Hof van de Rhille met aardbeien, frambozen, aalbessen, bosbessen.

€8

MELK

VEGGIE

Coupe aardbeien
(enkel tijdens het zomerseizoen)

2 bollen vanille-ijs en 1 bol aardbeienijs van ‘t Hof van de Rhille met aardbeien.

€8

MELK

VEGGIE

Coupe IJzerboomgaard

Zomer: yoghurtijs van ‘t Hof van de Rhille met witte chocoladesaus en braambessen.
Winter: vanille-ijs met peren en speculaas overgoten met een heerlijke sinaasappelsiroop van
‘t Vlierbos.

€9

MELK

VEGGIE

Kinderijsje

2 bolletjes hoeve-ijs met fruitbrochette.

€4

MELK

VEGGIE

Op aanvraag
Luistert naar de naam...

Karaktertrekje

Heb je voor

Kinderfeestjes • formule 1

2 pannenkoeken met suiker + frisdrankje naar keuze.

€ 6 p.p.

Kinderfeestjes • formule 2

Kinderijsje + frisdrankje naar keuze.

Groepen • formule 1

Pannenkoeken met suiker en koffie à volontè.

€ 8 p.p.

Groepen • formule 2

Gebak (keuze uit huisgebak of streekgebak) en 2 koffies.

€ 7 p.p.

Groepen • formule 3

Vleesplank (minimum 6 pers.) bestaande uit 3 soorten charcuterie van De Heerlijkheid en 3 soorten kaas
van 't Dischhof aangevuld met groenten uit het seizoen, opgediend met brood.

€ 7 p.p.

Picknick • volwassene

Picknickmand om mee te nemen met een assortiment broodjes, vlees, kaas en confituur met een drankje en
dessert.

€ 15 p.p.

Picknick • kind

Picknickmand om mee te nemen met een assortiment broodjes, vlees, kaas en confituur met een drankje en
dessert.

€ 10 p.p.

€ 6,5 p.p.

Bij ‘t Land van Vlierbos kan je ook:
• Reserveren voor groepen buiten de openingsuren
• De zaal huren voor opleidingen, vergaderingen en seminaries
• Verjaardagsfeestjes vieren
• Genieten van rondleidingen en huifkartochten
Groepsreservaties, zaal huren, rondleidingen via
info@tlandvanvlierbos.be. Huifkartochten via
info@tlandvanvlierbos.be
huifkar.diksmuide@telenet.be of 0476 63 88 38.

zelfpluktuin
kinderboerderij
samentuin
café

IJzerdijk 41 • 8600 Diksmuide
info@tlandvanvlierbos.be • 051 30 62 94
tlandvanvlierbos.be
landvanvlierbos

@vlierbos

