
Domein Gistelhove
De feestzaal uit uw streek — Zondag brunch “De Ghistel ”

Voor al uw familie- en privé feesten — Stopplaats fiets- en wandeltochten

Evenementen, Menugids tot augustus 2022Alle prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen tijdens de formule
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Salons Gistelhove te Izegem
De geschikte zaal voor jullie feest wordt u gratis aangeboden:

- 5 kleine en grote zalen: 20 tot 120 personen (recepties tot 200 personen)
- Doopfeest, communiefeesten, lentefeesten, huwelijken, jubileum, verjaardagfeesten, recepties, en 

walkingdiners, alles aan betaalbare prijzen.
- Een prachtig landelijk kader met fotogenieke hoekjes.
- Voor de kinderen is er een speeltuin en springkasteel + trampoline voorzien.
- Ruime parking voor 150 wagens
- Rouwmaaltijden aan speciale prijzen
-	 “De	Ghistel”	Restaurantbuffet
 vanaf 2 pers., op zondag.

Salons Gistelhove werd opgericht 
in 1973 door Verkarre Noël en Naert Ginette 
en wordt nog steeds uitgebaat 
door de familie Verkarre.

Verkarre Hans & dochter Amy
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Kalender  2022 / Deel 1
Zondagmiddag Brunch vanaf 12 uur, op reservatie pag 7

Januari  Nieuwjaarsmenu zondag 30 januari pag 4

Februari  Scampifestival zondag 27 februari pag 4

Verlof van 7 tot 14 maart

April Paasmenu zondag 17 april pag 5

Mei  Communie- en lentefeesten- april tot juni pag 7
 menu bediening

Juni Scampifestival zondag 12 juni pag 4

Juli Zomer Zondag Terras van 17 juli tot 14 augustus pag 6
  ook open op feestdag 21 juli

Augustus Zomer Zondag Terras tot 14 augustus pag 6
  ook open op feestdag 15 augustus
 Fiets- en Wandeltocht zondag 21 augustus pag 6

Verlof van 20 tot 28 september
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Nieuwjaarsmenu 2022
Zondag 30 januari 2022

12 uur

Cava (2x) met hapjesbordje 

Roodbaarsfilet	“Dugléré”

Sorbet van Champagne

Malse	kalfsfilet,	portosaus,	groentjes,	kroketjes	

Warme fruitschotel met ijs
 

Koffie	met	versnaperingen	(2x)	

€ 55 All-in*
Kids < 12 jaar = 1/2 prijs of kidsmenu 

*	Gewone	dranken	/	wijnen	inbegrepen	tot	aan	de	koffie

Scampifestival 
Zondag 27 februari 2022

Zondag 12 juni 2022

12 uur

Cava van het huis (2x) 

Wachtbordje hapjes

Scampi op verschillende wijzen, frietjes,
	à	volonté	buffet

of
Varkensfilet	van	het	huis,	frietjes

Koffie	met	chocolademousse	
 

€ 45 All-in*
Kids < 12 jaar = € 20 All-in*

*	Gewone	dranken	/	wijnen	inbegrepen	tot	aan	de	koffie	

Gelieve uw keuze hoofdschotel door te geven bij reservatie
Wij aanvaarden geen bankkaarten

Enkel op reservatie. Tel. 051/30 18 77
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Paasmenu 2022
Zondag 17 april 2022

 
12 uur

Cava van het huis (2x) met warme hapjes (2x)

Uitgebreid	vis-	en	vleesbuffet	met	saladebar

Keuze uit 2 soepen

Gemarineerd	varkenshaasje	of	verse	zalmfilet,
groentjes, kroketjes

Kids: gehaktballetjes in tomatensaus, frietjes 

Dessertbuffet	met	ijskast

Bediening	van	koffie	of	thee	(2x)

All-in volwassenen € 55 per persoon*
Kids -1 jaar = gratis / Kids 1-3 jaar = € 7

Kids 3-5 jaar = € 12 / Kids 6-12 jaar = € 25

*	Gewone	dranken/wijnen	inbegrepen	tot	aan	de	koffie
Eierzoektocht voor alle kinderen (<12j.) op het domein. 

Springkasteel bij mooi weer. Enkel op reservatie

Recepties en Babyborrels
Verschillende formules voor recepties van 30 tot 

150 personen.

Prijzen vanaf € 20 per persoon all-in 

Formules all-in 
(verschillende mogelijkheden van dranken  

en hapjes) of keuze om zelf uw receptie samen  
te stellen volgens uw budget.

Formules voor: 
1,5 uur / 2 uren / 2,5 uren / 3 uren… ALL-IN

Voorbeeld: 3 uren
Spaanse Cava / frisdranken / Filou 

gewone	pils	/	fruitsap	/	wijnen	/	koffie
10 warme en koude hapjes inbegrepen 

prijs all-in = € 32 per persoon   

Kinderen speciale formules volgens leeftijd,
prijs wordt volgens leeftijdsgroep vastgesteld.
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Familiale Fiets- en Wandel- 
fotozoektocht 2022

Zondag 21 augustus 2022

3 verschillende fotozoektochten 7/12/30 km
met	1	Koud	Buffet	inbegrepen,	doorlopend	open		

Prijs all-in Volwassene: € 20
Kind -12 jaar: € 9 / Kind -6 jaar: € 7

Start vanaf 14 uur

Inschrijven vooraf gewenst! 
Tel. 051/30 18 77

Wij aanvaarden geen bankkaarten

Zomerterras “POP UPPOP UP ”
Zondag en Feestdagen

Vanaf 17 juli 2022 tot 15 augustus 2022
Ook open op 21 juli 2022

Van 15 uur tot 19 uur

Landelijk terras•Streekbieren•Speeltuin•Springkasteel•Trampoline
Bij fietsnetwerk “Leiestreek” nr. 27 & 57

NieuwNieuw
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Zondag Brunch “De Ghistel”
Zaterdagavond vanaf 30 personen (privé)

Zondagmiddag 12u vanaf 2 personen - niet privé  
mogelijk indien < 30 personen

 
Cava (2x) van het huis of fruitsap met 2 warme hapjes

Buffet	voorgerechten:	
Vis-	en	vleesbuffet	en	groentebuffet

Keuze van rijke soepjes

Hoofdschotel bediening aan tafel
Feestgebraad	van	het	huis	of	zalmfilet	

of vegetarische burger, warme groentjes + kroketjes
Kipnuggets of minifrikandelletjes met appelmoes en 

frietjes (Kids)

Dessertbuffet	met	roomijskast
Bedienen	van	de	koffie	(x2)	aan	tafel

Gewone dranken, frisdranken en zware bieren inbegrepen. 
Bediening	wijnen	inbegrepen	tot	aan	de	koffie

Prijs all-in (4 uren) = € 52
Kids: -1 jaar = gratis / 1-3 jaar = € 7   

3-5 jaar = € 15 / 6-12 jaar = € 25 / 13-15 jaar = € 35 

Communiebrunch: keuze uit “De Ghistel” 
(gratis ijslam vanaf 20 personen)

Keuzemenu A 
Vanaf 20 personen

Met bediening

Cava of fruitsap (2x) 

Wachtbordje 2 hapjes koud, 1 warm hapje

Asperge	of	Tomaat	velouté
of Appelsorbet met jenever

Zalmfilet,	Tagliatelle,	fijne	groentjes
of Scampi “Red Curry Sauce” van het huis

Gebraden	Kalkoenfilet,	Champignonsaus,	groentjes
of Ardeens gebraad, mosterdsaus, groenteweelde
of Filet van Vlaamse Maiskip, pepersaus, groentjes

met kroketjes (2 x bediening)

Duo van chocolademousse
of Praalijs naar keuze (+€1)

of Kleine gebakjes (2 per persoon)
of	Dessertbuffet	(+€2)
met	2	x	koffie	of	thee

€ 56 All-in* / Kids zie kidsmenu

*	Gewone	dranken	/	wijnen	inbegrepen	tot	aan	de	koffie	
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Keuzemenu C 
Vanaf 20 personen

Met bediening

Receptie van 1 uur met cava, fruitsap, bieren 

Hapjesassortiment (4x), kaas en salami bordje per tafel

Agnes Sorelsoep of Kervelsoep met zalmreepjes

Groenlandse	Heilbotfilet,	groentjes,	wortelpuree
of	Trio	van	zalm,	scampi,	kabeljauwfilet,	pasta,	 

fijne	groentjes

Verse	parelhoenfilet	met	muscaatdruiven,	marktgroentjes 
	of	Eendefilet,	mosterdsaus,	groentjes
met gratin aardappelen (2 x bediening)

Dessertbord (4 stuks)
of Praalijs naar keuze

of Kleine gebakjes (2 per persoon)

Koffie	of	thee	(2x)	met	versnaperingen	

€ 68 All-in* / Kids zie kidsmenu

* Gewone dranken / wijnen / zware bieren  
inbegrepen	tot	aan	de	koffie	

Keuzemenu B 
Vanaf 20 personen

Met bediening

Bediening Cava, fruitsap, bieren (3x) 

Hapjesassortiment (4x)

Uitgebreid	vis-	en	vleesbuffet,	saladebar,
gerookte zalm, tomaatgarnaal,...

Sorbet van Limoncello

Varkenshaasje, oesterzwamsaus, hamblokjes, groentjes
of Kalfsheupje, marktgroentjes, portosaus

met kroketjes (2 x bediening)

Warme appeltaart met vanille-ijs
of Dessertbord (3 soorten)
of Praalijs naar keuze (+€1)

met	2	x	koffie of thee

€ 60 All-in* 
Kids zie kidsmenu

* Gewone dranken / wijnen / zware bieren  
inbegrepen	tot	aan	de	koffie	
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Allergenen, Vegitaries, Glutenvrij,... 
Wij houden graag rekening met uw wensen

i.v.m.: Gluten, soja, melk,...
Vis en schaaldieren

Noten, ei,...

Gelieve dit te melden bij uw reservatie aub.

Keuzemenu D 
Vanaf 20 personen

Met bediening

Receptie van 1 uur met cava, fruitsap, bieren 

Bediening van 6 hapjes, warm of koud

Floridasoep (2x)

Opgevulde peer in Sorbet of Sorbet Champagne

Kabeljauwhaasje, Noordzeegarnalen, Red currysaus, 
groentjes

of Schelvishaasje, Hollandaisesaus van het huis,  
gerookte ham snippers 

of	Zeewolffilet,	garnalensausje,	groentjes,	 
keuze puree

Verse	Parelhoenfilet,	oestersaus, ham, groentjes,  
gratin aardappelen

of	Grietfilet	“Dugléré”,	groentjes,	preipuree
of	Kalfsfilet,	keuze	roomsaus,	groentjes,	 

gratin aardappelen (2 x bediening)

Praalijs naar keuze of Groot Dessertbord (5 stuk)

Koffie	of	thee	(2x)	met	versnaperingen	

€ 73 All-in* / Kids zie kidsmenu
* Gewone dranken / wijnen / zware bieren  

inbegrepen	tot	aan	de	koffie	

Jarige
Elke jarige aan tafel gerekend van het weekend 
voor tot en met het weekend na de verjaardag, 
ontvangt na het diner een kortingscheque van 
€ 25 voor gebruik bij een volgende bezoek. 

•  Geboortedatum met identiteitskaart aub.  
•  Niet geldig op feestdagen en speciale menu’s / 

6 maand geldig vanaf verjaardag 
•  Bon is niet uitbetaalbaar in contanten / Vanaf 13  jaar.
•  1 bon per tafel / met verplichte aanwezigheid bij 

gebruik
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CADEAUBON
Geef de bon aan uw vrienden, familie,… waar ze 
echt plezier aan zullen beleven.
De waarde bepaalt u volledig zelf.         
Bestel uw cadeaubon telefonisch via 051 30 18 77 
of via mail en kom hem afhalen in Salons 
Gistelhove / Izegem

Kids 
Kinderen kunnen kiezen tussen 1/2 menu 

of Kidsmenu:

Fruitsap of frisdrank & zakje chips 

Tomatensoep met balletjes (2x)

Balletjes in tomatensaus, frietjes
of Frikandel & Kipnuggets, appelmoes, frietjes

of Spaghetti bolognaise
of Kaaskroket (2x), frietjes

Kinderijsje

Kidsmenu*: -1 jaar = gratis / 1-3 jaar = € 7   
3-5 jaar = € 15 / 6-12 jaar = € 25 / 13-15 jaar = € 35 

* Dranken inbegrepen 
hondentrimsalon Perro Negro

voor grote en kleine honden
maar ook voor katten ben je hier 
welkom.

enkel op afspraak:
maandag, dinsdag en donderdag
Amy Verkarre
Wielewaalstraat 18
8870 Izegem
tel: 0499/39 58 30
www.perronegro.be
like ons op facebook

Weetjes: 
* Alle formules mogelijk uit te breiden met dansfeest 
en drankenforfait, info bij bespreking menu.

* All-in formules: Alle gewone dranken en gewone 
bieren	zijn	inbegrepen	tot	en	met	de	koffie.

* Middagdienst eindigt rond 18 uur. Avonddienst om 
24 uur, erna extra dienst mogelijk.

* Voor alle smartphones en tablets is er overal gratis 
wifi-verbinding.	Vraag	ter	plaatse	naar	de	toegangs-
code.

* Prijzenboekje geldig tot augustus 2022.
* Wij aanvaarden geen bankkaarten.

de dochter helpt ook veel in de zaak, maar haar eigen passie is: 
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De zus en schoonbroer hebben een Brasserie-Restaurant
Brasserie-Restaurant De Lisdodde
 
De Lisdodde, straalt al 34 jaar passie en rust uit,
gelegen aan de samenvloeing van de Ijzer en de Lovaart.
Gelegen op de wijk Fintele in Pollinkhove een deelgemeente van Lo-Reninge.
Een	start	voor	een	mooie	wandeling	,	fietstocht	,watersport	en
ook aanlegsteigers voor pleziervaart!
Seizoensgerechten met streekprodukten, dagmenu’s,
Vlaamse veldenmenu een topper!
En niet te vergeten de specialiteit van verse paling!
Lekkere bieren van het vat en streekbieren.
Hapjes om te delen, tappas!
In de zomer is het terras een echte meerwaarde,
in de winter kuieren aan het haardvuur!
Een speelpleintje voor de kleinsten en kindergerechtjes op de kaart.

Welkom!

Mieke en Dirk Verkarre –Dauwens

Zie onze site : www.delisdodde.be
De Lisdodde brasserie
Fintele 24
8647 Lo-Reninge (Pollinkhove)
058/28 85 78



Domein Gistelhove
DE FEESTZAAL UIT UW STREEK

Wielewaalstraat 18 • B-8870 Izegem • Tel. 051 30 18 77 • Gsm 0473 28 29 85 (9u.-20u.)
gistelhove@outlook.be • www.gistelhove.com

Like Us op  / gesloten op woensdag en donderdag

Ingelmunster

Ardooie

Pittem

Izegem

A17

N37

N50

N36

De Ghistel
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