Menukaart Iverans zomer 2016
Snacks (12u tot 17u)
Croque Monsieur

7.80

Croque Madame

8.80

Croque Hawai met verse ananas

9.50

Tortilla wrap met gegrilde kip, romeinse sla en parmezaan

10.50

Tortilla wrap met gerookte zalm, cream cheese en rode ui

11.00

Tortilla wrap met scampi, mango, rucola

12,50

Pannenkoeken (14u30-17u Zondag tot 16u30)
Pannenkoek met suiker

5.00

Pannenkoek met siroop

5.00

Pannenkoek met konfituur

5.50

Pannenkoek Mikado ( roomijs en warme chocoladesaus )

7.50

Brusselse wafels (14u30-17u Zondag 16u30)
Wafel met suiker

5.00

Wafel met slagroom

6.00

Wafel met banaan en warme chocolade saus

7.50

Wafel met vers fruit en coulis

8.00

Wafel met aardbeien en coulis

8.50

Wafel mikado

7,50

Supplementen
Bol vanilleroomijs

2,00

Potje warme chocolade saus

1.50

Slagroom

1.00

Kindergerechten
Gehaktballetjes in tomatensaus

6.50

Curryworst met frietjes

6.50

Fishsticks met puree

7.00

Koninginnehapje met frietjes

8.50

Chickenfingers met appelmoes en frietjes

8.00

Kinderspaghetti

7.00

Ribbetjes met frietjes

8.50

Borrelhapjes
Portie olijven

3.50

Portie gemengd ( kaas en salami )

6.50

Charcuterie plankje met manchego kaas en tappenade

12,50

Zuiders bordje

7.50

Mini Loempia’s met kip (8 st.)

8.00

Bitterballen met mosterd (8 st.)

6.50

Assortiment warme hapjes (12 st.)

10.00

Voorgerechten
Soep van de dag

7.00

Ambachtelijke kaaskroketten

11.00

Ambachtelijke garnaalkroketten

14.00

Duo van kaas en garnaalkroketjes

12.50

Zacht gerookte Schotse zalm met klassiek garnituur en toast

14.50

Rundscarpaccio met witte truffelolie, parmezaan, pijnboompitten en rucola

15.00

Cocktail van rivierkreeftjes, advocado en thousand island dressing

15.50

Carpaccio van rode tonijn met zeewiersalade, limoen en roquette

14.50

Scampi in look boter (5 st.)

13.50

Scampi thai yellow curry (5 st.)

14.50

Scampi Diabolique met tomaat en paprika (5 st.)

15.00

Slaatjes en koude schotels
Salade met gefrituurde schartong en tartaarsaus

15.50

Salade folle Iverans

18.50

(St-jacobsvrucht, scampi, gerookte zalm, garnaal en dressing van elixir d’anvers)
Salade met gesmolten Brie, walnoten, frambozendressing

15.50

Caesar salad met gegrilde kip, croutons en parmezaan

17.00

Salade Niçoise met verse gegrilde tonijn

19.00

Boerenkost
Vogelnestje met tomatensaus en puree

16.50

Stoofvlees met frietjes en witloof salade

16.50

Koninginnenhapje met sla en frietjes

17.00

Supplementen
Verse frietjes, kroketjes, puree, rijst, aardappel i.d. schil of pasta

2.50

Gemengde salade, tomatensalade, witloofsalade

3.00

Warme seizoensgroenten

4.00

Pasta's en wokgerechten
Spaghetti Bolognaise

15.00

Penne Arabiata ( spekreepjes en pikante tomatensaus )

16.50

Vegetarische lasagna met mozarella en basilicum

14.00

Huisgemaakte lasagna

15.00

Tagliatelle verde met zalm, garnaaltjes, zongedroogde tomaat en dilleroomsaus 18.00
Tijgergarnalen met gewokte groenten, thai yellow curry en jasmijn rijst

19.50

Gewokte kippenreepjes met groentjes, sojascheuten, noedels en sesamsoja

18.00

Hoofdgerechten Vlees
Black Angus Steak (250gr.)

21.00

Picania (300 gr.), kruidenboter en spitskoolsalade

24.50

Filet pur van paard (250 gr.) met witloofslaatje

26.50

Gelakte ribbetjes 'Iverans'

19.00

Mixed vleesbrochette, saus Iverans, aardappel i.d. schil

21.50

Steak tartaar ‘Iverans, ( basilicum, parmezaan, olijfolie, lenteui ), frietjes
(bereid door de chef)

21.00

Saus?
Groene peperroom, champignonroom, béarnaise, Iverans (pittig provencaals), vlees jus
2.50

Hoofdgerechten Vis
Kabeljauwfilet met grijze garnalen, spinazie en aardappelpuree

25.50

Gebakken Noordzeetong 400gr 'Meunière' met fris slaatje en tartaarsaus

32.00

Gebakken zalmfilet met seizoensgroenten, basilicum en nieuwe aardappels

24.50

Tonijnfilet in sesam gekorst, gewokte groenten en wasabi mayonnaise

26.50

Scampi’s in lookboter (8 stuks)

21.00

Scampi’s in Thai yellow curry (8 stuks)

21.50

Scampi’s Diabolique met tomaat en paprika (8 stuks)

22.50

Dessertjes

Carpaccio van mango, granaatappel en sorbet van bloedappelsien

8.00

Ijsparfait van aardbeien met slagroom, crumble en aardbeien

8.50

Pana Cotta met vanille en rode vruchten

9.00

Verse fruitsla met vanilleijs en coulis

9.00

Trio van dessert volgens inspiratie van de chef

9.00

Crème Brûlée

7.50

Trio van sorbet’s

7.50

Milkshakes
Vanille

4.00

Banaan

5.00

Chocolade

4.50

Aardbeien

6.00

Ijsjes
Kinderijsje hoorntje / potje (aardbei, vanille of mokka)
3.50

2.50 /

Coupe Vanille

7.00

Dame Blanche

8.00

Coupe Brésilienne

8.00

Coupe Advocaat

9.00

Banana Split

9.00

Coupe aardbei

9.00

Coupe vers fruit

9.00

Supplementen
Slagroom

1.00

Warme chocoladesaus

1.50

Advocaat

2.50

