Al onze burgers worden standaard medium geserveerd met supplementen.
Omdat onze burgers dagvers binnenkomen en geen E-nummers bevatten, bestaat de mogelijkheid dat een burger op is.

- IVEAUS BURGERS -

- IVEAUS BURGERS -

IVEAU BURGER(met cheddar + 1,50)__________13,25
150 gr burger, 100% Simmentaler rund
met mayonaise, botersla, ketchup,
augurk, tomaat, rode ui, bacon en
bacon-whisky jam.

FISH & SHRIMP BURGER____________16,75
Een knapperige burger gemaakt van gamba’s en kabeljauw met rode ui, witte
kool, gekaramelliseerde perzik, rettich,
komkommer en kokos-curry mayoniase.

WIJN: VALDECAZ TEMPRANILLO - spanje tempranillo

THE BASTARD BURGER *___________18,75
(Beste burger van Nederland 2018)
180 gram, van 1oo% Simmentaler rund,
nek / staart 3 weken dry aged,
met huisgepekelde Iberico spek,
augurken-jalapeno rellish, comte kaas,
whiskey-karamel ui, 12 uur ovengedroogde coeur de boeuf tomaat, smokey ketchup en mayonaise op een brioche bol.
WIJN: MO - Spanje - oa. monastrell, garnacha

ERE BURGER *______________________17,75
(Beste burger van Nederland 2016)
180 gr burger van 75% Black Angus
rund en 25% Baambrugs big met in witte
balsamico azijn ingelegde augurken,
tomaten, rode ui, botersla, mayonaise,
chili Pecorino en Red Gravy.
WIJN: LES TAULES - Spanje - garnacha, cabernet sauvignon, syrah

ARABIC CHICKEN BURGER_________16,25
150 gr burger gemaakt van Poulet
Noir met zongedroogde tomatenspread,
geitenkaas, courgette, pompoenpitten,
spinazie en dadels.
WIJN: QUARTAUT - frankrijk - chardonnay

- IVEAUS SUPPLEMENT Iveau salade_ 2,50
Verse friet met schil _ 2,50
met truffel- of oliehoornmayonaise

WIJN: JANEZ - slovenie - pinot gris, furmint,
riesling

WILDE BURGER_____________________15,75
150 gr burger van 100% hert met spinazie, gekonfijte zuurkool, spek, blue stilton, rode ui en grove mosterd mayonaise.
WIJN: PASSO DEL SUD - italie - primitivo, n
egroamaro, malvasia nera

USA BBQ BURGER__________________18,50
180 gr burger van 100% Gasconne rund,
van de Kamado Joe bbq met bbq saus,
smokey bacon, Old Amsterdam, augurken
relish, rode ui, tomaten, jalapeno,
botersla en een spiegel ei.
vanaf 17:00 uur te bestellen.
WIJN: PASSO DEL SUD - Italie - primitivo,
negroamaro, malvasia nera

VEGGIE BURGER____________________13,75
Gemaakt van verse seizoensproducten
en wisselt iedere 3 weken.
vraag de bediening voor een passende wijn

KIDS BURGER________________________8,50
No-nonsense burger. Gewoon een broodje met rund of kip, frietjes, salade, mayonaise en ketchup. Tot 12 jaar te bestellen.

- IVEAUS DESSERT CHOCO LAVA________________________6,00
CHEESE & BASTOGNE________________5,75
IJS VAN DE BOERDERIJ______________5,50
KAAS________________________________8,50

* Afgeleide variant van onze luxe winnende burger.

