Diner kaart “Gastrobar De Yserman”
Bij de borrel
6,50
Uienringen
Gefrituurde uienringen met knoflooksaus.
Calamaris
Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus.
Zwarte Nachos
Nachos gemaakt van blauwe mais met kaas, chorizo, tomaat en ui.

Naast de menukaart voor 17,50
Soep naar keuze
Daghap (Vis, vlees of vega)
Dessertspecial
20% studentenkorting op dit menu

Voorgerechten
Soepen
4,Tomatensoep
Mosterdsoep
Soep van de week

Voorgerechten
8,25
Gerookte zalm
Blauwe mais tortilla gevuld met zalm, gefrituurde
kappertjes en mierikswortelmayonaise.

Geitenkaas
Pannacotta van geitenkaas, rode biet en gekarameliseerde pecannoten .

Runder carpaccio
Dun gesneden rundvlees met basilicummayonaise,
Parmezaan, en pijnboompitten.

Gambas piri piri
Gambas gebakken in piri piri en knoflook.

Drie gangen keuze menu

27.50

Dagschotel

9,50

Weekmenu

17,50
Allergenen

Heeft u een allergie of intolerantie geef het aan ons
door en we koken allergeen vrij voor u.

Reserveren
Een tafel reserveren bij de Yserman
kan via onze website
www.deyserman.nl/reserveren.html
of telefonisch via 06-57 888 286.

Dagschotel
Elke dag serveren wij een dagschotel voor 9,50
keuze uit vlees, vis of vegetarisch.
20% studentenkorting

De Yserman is elke dag geopend
vanaf 17:00
“Like” ons
op Facebook

Hoofdgerechten

Nagerechten
5,25

Vlees specialiteiten
16,50
Liwwadder biefstuk
Gegrilde biefstuk met een saus van Beerenburg, zilveruitje spek en champignon.

Eendenborst
Gebakken eendenborst met een kruidenlak van soja,
kruidnagel, kaneel en steranijs.

Varkenshaas La trappe
Gegrilde varkenshaas met een jus van spek, ui en
bier.

Vis specialiteiten
17,50
Kabeljauw
Kabeljauw met basilicumroomsaus en spekkaantjes.

Cajûn zalm
Gegrilde zalm met cajûn en mangochutney.

Sliptong
In roomboter gebakken sliptongen met
Ravigottesaus.

Vegetarische specialiteiten
15,Rucola kaas kroket
Kroket gevuld met rucola en kaas, geserveerd met
truffelmayonaise.

Zoete aardappel curry/
Zoete aardappel met rode curry, kokosmelk,
Citroengras en papadum.

Risotto
Risotto met cashewnoten, bleu de Wolvega, gedroogde vijgen en witte port.

Yserman specials
14,50
Yserman burger
Brioche bol, rundvlees burger, augurk, tomaat en
burgersaus

Kipfilet van de grill
Gegrilde kipfilet met kruidenboter.

Beouf Espagnol
Gestoofde riblappen met chorizo, paprika en tomaat

Citroenbavarois
Citroenbavarois met gebrande Merengue.
Split
Bloedsinaasappelijs, vanille ijs en liquor 43.

Affogato
Twee bollen vanille ijs met espresso en Amaretto.

Frysk dessert
Vanille ijs, crumble van Frysk dumke en suikerbroodlikeur.

Kaasplankje (+2,50)
Een proeverij van kazen.

Speciale koffies
5,Dokkumer
(Beerenburg)
Irish
(Jameson)
American
(Buffalo trace bourbon)
French
(Grand marnier)
Jamaican
(Tia Maria)
Spanish
(Licor 43)
Italian
(Amaretto)
Mexican (
Kahlua, Tequila)
Creme (
Baileys)
Yserman koffie
(Beerenburg en Beirao)
Wilt u liever koffie of thee als nagerecht is dat
natuurlijk geen probleem.

