-LUNCH-

Broodje Oh deer_____________________8,50
(Beste broodje van Nederland 2018)
Pane met huisgemaakte rosbief, gerookte
rode biet, bruine beukenzwammetjes,
bloedsinaasappel marmelade, zwarte
olijven, crumble van amandelen,
tijmmayonaise, cress en veldsla.
BROODJE PULLED PORK_____________7,50
Brioche bol met langzaam gegaard
Iberico vlees met Spaanse bbq saus.
BROODJE KROKET____________________7,00
Twee ambachtelijke kroketten van de
Bourgondier op Arnhems meergranen
brood met mosterd en pickles.
UITSMIJTER__________________________8,00
Twee spiegeleieren op Arnhems meergranen
brood met iberico bacon en extra belegen
kaas.
BROOD EN GEITENKAAS_____________8,75
Arnhems meergranen brood met Texelse
geitenkaas met gerookte rode biet,
geroosterde pompoenpitten, dadels, rucola
en balsamico vijgen.

- ZOETIGHEID Ons ijs halen we van de Boerderij de
Steenoven, het gebak van Sweetstreet.
Cheesecake & zwarte bessen_______6,50
Choco brownie & pecan_____________7,00
Appelmandje & Karamel____________ 5,50
Boerderij ijs (3 bolletjes)__________6,00
Boeren roomijs / Citroen limoen sorbet /
Sorbet peer / Roomijs kaneel / Roomijs
hazelnoot

DE
WINNENDE
BURGERS

DE
GOURMET
BURGERS

Wij als Iveau, zijn super trots dat we
zowel in 2016 als in 2018 de beste
burger van Nederland hebben gemaakt.
Dit in samenwerking met Laurentz
Craane, onze chef! De beste burgers
zijn tweemaal als beste van
Nederland beoordeeld door de vakjury
van de Horecava.

Chicano’s chicken BURGER_________16,75
160 grams burger van kippendijen van
Poulet Noir met tripple roast mayonaise,
zoete bacon, augurk, geroosterde
paprika, rode ui, mais-bonen salsa,
eikenblad sla met Fontina kaas en
jalapenos op een mais Doritos bol.
WIJN: Rosso Piceno

De ERE BURGER *___________________17,75
(2016)
150 grams burger van 100% Gasconne
rund met in witte balsamicoazijn
ingelegde augurken,
tomaten, rode ui, botersla, mayonaise,
chili Pecorino en Red Gravy.
WIJN: Vieux Parc
THE BASTARD BURGER *___________18,75
(2018)
150 gram burger, van 1oo% Simmentaler
rund, nek / staart 3 weken dry aged,
met huisgepekeld Iberico spek,
augurken-jalapeno rellish, comte kaas,
whiskey-karamel ui, 12 uur oven
gedroogde coeur de boeuf tomaat,
smokey ketchup en mayonaise op een
brioche bol.
WIJN: Passo del Sud

De burgers worden geserveerd met
verse friet met klassieke- of
tuinkruiden mayonaise.
Of je kiest voor een salade, de keuze is
aan jou!
* Vanaf 17 uur wordt deze van de
BBQ bereidt.

DE WILDE BURGER__________________15,50
180 gram burger van 1oo% VELUWS HERT
met blue stilton, in balsamico
gecarameliseerde ui en vijgen, peren
compote, appelstroopjus, mayonaise en
gefrituurde beukenzwammetjes op een
Arnhems meergranen bol.
WIJN: Chateaux vieux parc
AVERY SPICE SEA BURGER_________17,50
150 gram burger van gekweekte
kabeljauw en gamba’s met limoen-cajun
mayonaise, komkommer, rode ui, avocado,
little gem, crabmeat averysaus en
gefrituurde rivierstaartkreeftjes op
een brioche bol.
WIJN: Dom doriac chardonnay
VEGGIE BURGER____________________13,50
Een maandelijks wisselende burger,
gecreeerd door de chef, rekening
houdend met het seizoen. Vraag de
bediening naar de creatie van deze
maand.
WIJN: wisselend

Dit zijn onze burgers die niet gemaakt
zijn van rund of varken. Maar ook dit
zijn echte toppers. De chefs van Iveau
laten zien dat je ook met andere
ingredienten zoals vis, wild en
groentes echte kwaliteitsburgers
kan maken.

CREATE YOUR
OWN BURGER
WAT IS ER LEUKER DAN JE EIGEN
BURGER SAMEN TE STELLEN?
ONZE CHEFS HEBBEN DE BASIS
NEERGEZET EN JIJ MAG HEM NAAR
EIGEN SMAAK AFMAKEN!
De Iveau BURGER__________________12,75
150 grams burger van 100%
Simmentaler rund met mayonaise,
eikenblad sla, smokey ketchup, augurk,
tomaat, rode ui, bacon-whiskey jam op
een brioche bol.
WIJN: Castillo ducay
Extra toppings:
Bacon + 1,Cheddar + 1,Spiegel ei + 0,50
Jalapeno + 0,50
Augurken relish + 0,50
Alle Toppings samen: + 3,KIDS MENU_________________________10,50
Kipkluifjes met frietjes
of
runderburger met frietjes
en een kinderijsje.
10,50

Belangrijk om te weten is dat wij onze
burgers medium serveren. Dit omdat wij
geloven dat de burger op deze manier
het best tot zijn recht komt. Wil je de
burger toch anders eten? DaT kan
uiteraard, maar geef dit even aan.

NAAST
DE
BURGERS
Salade______________________________12,Gemaakt van Texelse geitenkaas met in
rookolie gemarineerde rode biet,
balsamico gecarameliseerde ui en
vijgen, geroosterde pompoenpitten,
dadels, noten en druiven.
Crispy shrimp_______________________8,50
Gamba’s in een knapperige tempura
kruiden jasje met limoen-duindoorn
bessensaus en chips.
Roasted chicken______________________7,Gemarineerde wings en drumsticks met
koreaanse BBQ-saus.
Risotto & Truffel____________________8,Bitterballetjes gevuld met truffel
risotto met een rozemarijn-mayonaise.
Slagers plankje___________________12,50
Een wisselend aanbod. Geselecteerd
met onze slager en geserveerd met
pickles.
PLankje van de kaasboer__________12,50
Altijd weer een verrassing van de
kaasboer, Steeds vier verschillende
kazen in combinatie met vijgenbrood en
zoete marmelade en chutney.
Brood plankje_______________________8,Verschillend brood met roasted aiolli.
Plankje royaal____________________13,50
Een combinatie van het brood-, kaasen slagers plankje.
Borrel plankje____________________17,50
Roasted chicken, risotto truffelballetjes, brood en knapperige gamba’s.

- high wine Deze is te bestellen tot 16:00 uur
en alleen op reservering.
22,50

