
De huiskamer van de Liemers
Proef bij ons de smaak van verse, seizoensgebonden streekproducten.  
Wij bereiden onze gerechten op authentieke wijze met een moderne twist. 
Een stoere menukaart ‘van boer tot bord’.

• Een zonnig terras met buitenbar en originele lunchkaart
• Op ons krijtbord presenteren wij een 3 gangen weekmenu voor € 19,50
• Stel zelf je 3 gangenmenu van de kaart samen voor € 27,50
• Oma’s pannenkoeken, ambachtelijk gebakken
• Feestlocatie bij uitstek

Feesten en partijen
Feesten & Partijen
• Onze gezellige locatie met terras is een fantastische entourage voor elk feest
• Wij maken jouw feest, verjaardag of receptie graag uniek en onvergetelijk.
 Geen vraag is ons te gek!
• De Kommensaal is een officiële trouwlocatie

Zakelijk
•  Je kunt bij ons in alle rust vergaderen, lunchen of dineren
•  Wij organiseren elk bedrijfsfeest, borrel of diner tot 200 personen 
•  Onze landelijk gelegen locatie heeft alle moderne comfort en faciliteiten
•  Op 5 minuten rijafstand vanaf de A12 zijn wij eenvoudig en snel bereikbaar
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Herfst en winter
Stel zelf je 3 gangen menu samen voor slechts € 27,50.  
De gerechten zijn voor een vaste prijs ook afzonderlijk te bestellen.
• 3 gangen menu, voor-, hoofd- en nagerecht te kiezen van de hele kaart
• Op ons krijtbord presenteren wij een 3 gangen weekmenu voor € 19,50
• Authentieke gerechten met een moderne twist
• Elk seizoen passen wij onze menukaart aan

Wij bakken onze ambachtelijke pannenkoeken volgens oma’s recept.
• Biologische pannenkoeken, met melk, meel en eieren uit de streek
• Zoet, hartig, oerhollands of internationaal belegd
• Ook gluten- of lactosevrij!

De huiskamer van de Liemers

Lente en zomer
Voor de recreant, dagtoerist en onze vaste bezoekers openen wij bij de  
eerste zonnestralen ons gezellige terras. 
• Vanaf 10.00 uur serveren we koffie met gebak 
• Proef vanaf 12.00 uur de lekkere gerechten van onze originele lunchkaart 
• Na 17.00 keus uit diverse dagschotels voor € 13,50 of onze menukaart
• Geniet aan onze buitenbar van een drankje met diverse tapas

De Kommensaal is een prima vertrek- en eindpunt voor een wandel-  
of fietstocht. 
• Voor onze deur is een Toeristisch Overstap Punt (TOP) 
• Gratis auto parkeren 
• Wij hebben meerdere oplaadpunten voor elektrische fietsen
• Gratis Wifi
• In het Fietsroutenetwerk vind je ons bij Knooppunt 98 (Bandijk Lathum)


