
De IJzertoren, dé toplocatie van de Westhoek met:
- unieke panoramazaal op 72 m hoogte (max. 80 pers.)
- gezellige foyer (max. 100 pers.)
- twee workshopruimten (tot 2 x 50 pers.) 
   en vergaderzaal (max. 30 pers.)
- auditorium met multimedia (enkel na 18u.) (max. 60 pers.)

Naast de optie van een enthousiaste gidsbeurt, bieden wij een aantal 
aantrekkelijke cateringformules aan. Je kan je hele groep lekker verwennen 
met een heerlijke lunch, tussendoortje of avondmaal. 
Het unieke uitzicht krijg je gratis bovenop.

Wil je graag een evenement organiseren in de IJzertoren? Dat kan ook! 
Zelfs buiten de openingsuren. Raadpleeg onze website www.aandeijzer.be 
voor alle details of stuur een mailtje naar info@aandeijzer.be t.a.v. Nienke. 

EEN APARTE BELEVING
OM VAN TE SMULLEN!

UNIEK PANORAMA OVER DE HELE 
WO I- FRONTSTREEK 

MUSEUM AAN DE IJZER
IJzerdijk 49 - 8600 Diksmuide - t +32 (0)51 50 02 86

www.aandeijzer.be



ONTBIJT
• Boterkoek met koffie €4,00 pp
• 2 boterkoeken met koffie €6,00 pp
• 3 boterkoeken met koffie €7,50 pp

LUNCH
• Broodjeslunch (5 mini-broodjes met beleg pp) met drankje €12,00 pp
• Broodjeslunch (5 mini-broodjes met beleg pp) met soep €13,00 pp
• Breugelmaaltijd met drankje €17,50 pp
• Breugelmaaltijd met soep €18,50 pp
• Koud vlees- en visbuffet met drankje €21,00 pp
• Koud vlees- en visbuffet met drankenforfait €26,00 pp 

EXTRA
• Diksmuidse IJzerbol met koffie €4,50 pp
• Receptieformule ‘welkomstdrink + tafelversnapering’ €8,50 pp 

FOOD
• Uitgebreid hapjesbuffet (vlees/vis) €30,00 pp
• Dessertbuffet met koffie €10,00 pp

DRINKS
• Drankenformule ‘all-in’ €12,50 pp 

cava, fruitsap, rode wijn, witte wijn, pils, frisdrank
• ‘All-in’ met basis tafelversnaperingen €15,50 pp
• Welkomstdrink €5,00 pp 

cava, fruitsap
• Drankenforfait  €9,50 pp 

 
Extra: forfaitaire toeslag van € 500 voor huur  
           van de panoramazaal

TIJDENS DE OPENINGSUREN NA DE OPENINGSUREN
IN DE FOYER (EERSTE VERDIEPING) IN DE PANORAMAZAAL

INFO, RESERVATIE OF EEN VOORSTEL OP MAAT?
Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte!

IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide – info@aandeijzer.be t.a.v. Nienke


