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Iets te vieren? Wij maken het onvergetelijk! Als u zeker wilt weten dat 
uw feest, bijeenkomst of evenement slaagt, kom dan naar Koffiehuis & 

Brasserie het ijzerenbos!

Al uw privé- en zakelijke feesten zijn bij ons in goede  handen. Wij 
zorgen ervoor dat uw verblijf een ervaring zal zijn waar u met plezier op 

kunt terugkijken en waar uw gasten nog vele jaren over zullen praten!

Koffiehuis het IJzerenbos staat voor kwaliteit en service, en biedt u 
een invulling voor elke gelegenheid. Wij hebben de juiste omgeving, 

uitstekend personeel en u kunt op ons vertrouwen om uw speciale dag 
onvergetelijk te maken.

Graag staan wij u persoonlijk te woord om alle  mogelijkheden met u 
door te nemen.

U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld

Boeren Hoge Thee, 
Koffietafels

Lunches
Diners

Buffetten
Barbecues

Walking diners
Drankarrangementen



Wij stellen voor...

Ons chalet kan worden gereserveerd vanaf 25 personen,voor een 
middag of avond samen te komen. Aan de authentieke café sfeer kunt 
u vervolgens u eigen invulling geven. Koffie met gebak, borrelen aan 
statafels, een dinertje of buffet, veel is mogelijk. Denk eens aan een 

Duitse avond met flammkuchen , wurst und glühwein....

Het Chalet
Gezellig,informeel en warm.



In ons paviljoen kunt u bijvoorbeeld heerlijk lunchen. Denk eens aan 
onze hoge thee of ‘s avonds een feestavond met een heerlijk buffet.

In de zomer kunnen alle deuren open en kunt u zowel van 
binnen als buiten genieten.

Wij stellen voor...

Het Paviljoen
Ons paviljoen,licht modern en ruimtelijk



Een sprankelende huisaperitief om te beginnen..

Gevolgd door een feestelijke etagère met drie rijkelijk belegde
 sandwiches, alsmede mini quiche, worstenbroodje, 

croissant & koffiebroodje 
en een soepje.

Afgesloten wordt er met een heerlijke chocolade fondue
met vers fruit, koekjes, ijs en slagroom.

Lekker Lang Lunchen

€ 19,50 p.p.

Geserveerd vanaf een feestelijke etagère
Luxe brood en broodjes

Hartig beleg: ham, kaas, brie, gehaktbrood
Zoet beleg: jam, honing

Spek & ei
Vlaai, soep en fruit

Geserveerd met thee

Boeren Hoge Thee

€ 17,50 p.p.

(vanaf 2 personen)

(vanaf 2 personen)

De boeren hoge thee is uit te breiden met de volgende gerechten

Limonade  € 3,00
Prosecco  € 3,50

Kroket   € 2,25
Jus d’orange  € 2,90



Koffietafels

Onbeperkt koffie en thee
Luxe belegde broodjes

Limburgse vlaai

Standaard

€ 15,50 p.p.

(vanaf 10 personen)

Onbeperkt koffie en thee
Luxe broodjes

Drie soorten salade: eiersalade,
Zalmsalade en kipsalade

Hartig beleg: ham, kaas en brie
Zoet beleg: jam en honing

Limburgse vlaai

Luxe

€ 18,50 p.p.

(vanaf 10 personen)

De koffietafels zijn uit te breiden met de volgende gerechten

Kopje soep  € 3,00
Spek & ei  € 3,00
Kroket   € 2,25

Jus d’orange  € 2,90
Limonade  € 3,00



Landbrood, luxe minibroodjes met room- en kruidenboter
Ambachtelijke Limburgse koude schotel

Plateau met koude vleeswaren: gedroogde en gekookte ham, 
droogworst,  gekaramelliseerd spek en gehaktbrood
Plateau met gerookte vis: zalm en forelfilet met een

frisse kruiden crème fraîche
Een kleurrijke rauwkostsalade met diverse toppings

Varkenshaasmedaillons met kruidige champignonroomsaus
Malse kip met klassieke stroganoffsaus

Pomme duchesse

Buffet IJzerenbos 1 €22,50 p.p.

Landbrood, luxe minibroodjes met room- en kruidenboter
Ambachtelijke Limburgse koude schotel

Plateau met koude vleeswaren: gedroogde en gekookte ham,
 droogworst,  gekaramelliseerd spek en gehaktbrood
Plateau met gerookte vis: zalm en forelfilet met een

frisse kruiden crème fraîche
Romige garnalencocktail met appeltjes

Een kleurrijke rauwkostsalade met diverse toppings
Warme beenham met een krachtige saus van rode wijn

Gehaktballetjes in een kruidige tomatensaus
Zalmfilet met een romige Hollandaisesaus

Krokant gebakken aardappelwedges
Vers fruit & slagroom

Chocolademousse
Frisse fruittaart

Buffet IJzerenbos 2 €24,50 p.p.

Buffetten
(vanaf 25 personen)



Salade carprèze; tomaat, mozzarella en basilicum
Anti pasti; olijven, zongedroogde tomaatjes, 

feta, gevulde paprika’s en groene pepers
Koude Italiaanse pastasalade

Frisse rauwkostsalade
Vitello tonato, met romige tonijncrème

Rundercarpaccio met parmezan en pijnboompitten
Pasta tricolore alioli

Spaghetti bolognaise met gehaktballetjes
Farfalle a la carbonara

Italiaans buffet 1 €22,50 p.p.

Salade carprèze; tomaat, mozzarella en basilicum
Anti pasti; olijven, zongedroogde tomaatjes, 

feta, gevulde paprika’s en groene pepers
Koude Italiaanse pastasalade

Frisse rauwkostsalade
Parmaham met honingmeloen

Rundercarpaccio met parmezan en pijnboompitten
Pasta tricolore alioli

Spaghetti bolognaise met gehaktballetjes
Farfalle a la carbonara

Osso buccu, Italiaans stoofvlees
Gekruide aardappels uit de oven

Italiaans buffet 2 €24,50 p.p.



Landbrood, luxe minibroodjes met room- en kruidenboter
Ambachtelijke Limburgse koude schotel

Plateau met koude vleeswaren: gedroogde en gekookte ham,
 droogworst, paté, gekaramelliseerd spek en gehaktbrood

Plateau met gerookte vis; zalm en forelfilet met een 
frisse kruiden crème fraîche

Romige garnalencocktail met appeltjes
Een kleurrijke rauwkostsalade met diverse toppings

Warme beenham met kruidige champignonsaus
Krokant gebakken bloedworst met appeltjes

Huisbereidkippenpasteitje met bladerdeegbakjes
Limburgs zuurvlees

Dikke friet en krielaardappeltjes met tuinkruiden

Limburgs buffet €27,50 p.p.

Landbrood, luxe minibroodjes met room- en kruidenboter
Romige aardappelsalade met verse tuinkruiden

Koude pastasalade met rode ui en paprika
Gerookte zalm met Noorse garnalen en cocktailsaus

Bourgondische veelswaren; zoals Ardenner ham,
paté en gekookte ham met asperges

Frisse rauwkostsalade
Huisgemaakte gehaktballetjes met een jägersaus

Diverse soorten vis met een kruidige botersaus
Kip in een zoet-zure saus met groentjes

Kruidige aardappelwedges
Tiramisu

Vers fruit en slagroom
Browny en vruchtengebak

Buffet van de Chef €27,50 p.p.



Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Diverse sauzen; cocktailsaus, knoflooksaus en BBQ saus

Gemengde salades met diverse toppings
Romige aardappelsalade met verse tuinkruiden

Amerikaanse hamburger, met tomaat, augurk, sla en uien
Gemarineerd speklapje

Kruidige grilworst
Oosters gemarineerd kipspiesje

Barbecue buffet 1 €20,50 p.p.

Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Diverse sauzen; cocktailsaus, knoflooksaus en BBQ saus

Gemengde salades met diverse toppings
Romige aardappelsalade met verse tuinkruiden

Zomerse koude pastasalade, rijkelijk gevuld
Amerikaanse hamburger, met tomaat, augurk, sla en uien

Gemarineerd speklapje
Kruidige grilworst

Oosters gemarineerd kipspiesje
Pikante scampi’s

Barbecue buffet 2 €22,50 p.p.

Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Romige aardappelsalade

Koude pastasalade
Rauwkostsalade met kleurrijke toppings

Hoofdgerecht (u kunt 3 gerechten kiezen): 
Zuurvlees, stoofvlees, goulash, 

kipsaté of gehaktballetjes in tomatensaus
Friet & rijst

Wereldbuffet €22,50 p.p.



Wrap met gerookte zalm en kruiden-crème fraîche             € 4,00
Wrap gedroogde ham (met pesto, rucola en zongedroogde tomaatjes)       € 4,00
Wrap met kruiden-roomkaas, noten en salade              € 4.00

Koude wraps (prijs per persoon)

Pasta met gehaktballetjes en tomatensaus              € 4,00
Pasta carbonara                 € 4,00
Pasta aioli                  € 4,00
Pasta scampi                  € 4,00
Stamppotje met stoofvlees                € 4,50
Stamppotje met rookworst                € 4,50
Stamppotje met rundvlees en rodewijnsaus              € 5,00
Hamburger van rundvlees                € 4,50
Hamburger vegetarisch                € 4,50
Hamburger van kippenvlees                € 4,50
Hotdog met ketchup                 € 4,50

Warme gerechten (prijs per persoon)

Walking Dinner
(vanaf 30 personen)

Tomaten-paprikasoep                     € 3,50
Gele paprikasoep                  € 3,50
Aspergesoep                              € 3,50
Pastinaekensoep                              € 3,50
Aardappel-truffelsoep                 € 3,50
Broccoli-stiltonsoep                  € 3,50
Zuurkoolsoep                  € 3,50

Soepjes (prijs per persoon)



Carpaccio van rund                € 4,00
Vitello tonato                 € 4,00
Gerookte zalm                 € 4,00
Kipcocktail                  € 4,00
Zalmcocktail                 € 4,00 
Garnalencocktail                 € 4,00
Tomaat mozzerella                € 4,00 
Ham en meloen                 € 4,00

Koude hapjes  (prijs per persoon)

Bitterballen per ronde                € 2,50
Bittergarnituur per ronde               € 3,00
Vietnamese loempia                € 2,00

Snacks (prijs per persoon)

Kroketje van stoofvlees        € 3,50
Kroketje van kalsvlees          € 3,50
Kroketje kip            € 3,50

Kroketje truffelrisotto            € 3,50 
Kroketje van kaas           € 3,50

Kroketjes (prijs per persoon)

Curryworst                  € 4,50
Reibekuchen                 € 4,50
Kipsaté                 € 4,50
Puntzakje frietje                € 3,00

Warme gerechten (prijs per persoon)



1 uur € 15,00
2 uur  € 20,00
3 uur  € 22,50
4 uur  € 25,00

De arrangementen bestaan uit de standaard 
receptiedranken: koffie, thee, alle frisdranken, 
bier van de tap en wijn.

Drankenarrangement

Koffie, thee, water + limburgse vlaai                     € 6,50
Koffie, thee, water + luxe vlaai              € 7,00

De prijzen zijn per persoon voor één uur onbeperkt koffie, thee en water 
in buffetvorm (in kannen) en één stuk (luxe) vlaai of luxe zoetigheid.

Koffie / Thee / Vlaaiarrangement

Het garnituurplateau bestaat uit een assortiment van kaas en vleeswaren, 
olijven, uienringen, brood en boter, kaasstengels, nootjes, enz.

Limburgse proefplank

€ 9,75 p.p.



Deutsche Abend

Denk eens aan een Duitse avond bij het Ijzerenbos! Ons chalet heeft de 
sfeer van een authentieke berghut uit de alpen en wordt voor uw

bijeenkomst passend ingericht. 
We heten u welkom bij de vuurkorven bij de voordeur met een aperitief, 

bijvoorbeeld Glühwein of chocomel. Vervolgens komt u binnen en 
komen de duitse Schlagers u tegemoet.

We serveren het bier in pullen en de Jägermeister en Flügel staan op ijs! 
Tijdens uw verblijf kunt u ervoor kiezen om een lopend buffet te nemen, 

of een aantal hartige hapjes te laten serveren.

Een gemütliche avond met vrienden, familie of collega’s?

De duitse avond is te boeken vanaf 25 personen, 
als u met minder personen bent, rekenen wij een zaalhuur.

Kalt
Kartoffelsalat mit frischen Kräutern
Grüner Salat mit frischen Toppings

Lachsteller mit Schinken, Wurst, 
Speck, Käse und Landbrot

Warm
Bratkartoffeln, Currywurst mit 

brodchen, Schinken in Jägersoße 
& Eintopf von rindfleisch

Duits buffet á € 23,50Duitse hapjes
Kartoffel-         € 4,00
knoblauchsuppe

Brötchen       € 4,50
Currywurst

Reibekuchen      € 4,50

Flammkuchen mit   € 4,50
Speck, Käse und Zwiebeln



Drukfouten & wijzigingen voorbehouden.


