GASTROBAR
Anno éénapriltweeduizendentien

DE YSERMAN

MENU
Bij de borrel

SPECIALS

DAGSCHOTEL

Olijven
Bitterballen

€ 3,75
€ 5,-

Acht bitterballen met Dijon mosterd.

Uienringen

€ 7,-

Gefrituurde uienringen met knoflooksaus.

Calamaris

€ 7,-

Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus.

Voorgerechten
SOEPEN

€ 4,-

€ 9,-

Elke dag serveren wij een
dagschotel met de keuze uit vlees, vis of
vegetarisch.

VROEGE VOGEL

€ 10,50

Geldig wanneer u voor 18:00 bestelt.
*Soep naar keuze
*Dagschotel vis, vlees of vegetarisch

DRIE GANGEN MENU

€ 24,75

Stel u eigen drie gangen menu
Door een keuze te maken uit een
voorgerecht, hoofdgerecht en NAGERECHT.

Tomatensoep
Mosterdsoep
Soep van de week

KOUDE VOORGERECHTEN

€ 8,25

Geitenkaas en gele biet
Friese geitenkaas, gele biet, walnoten en balsamicodressing.

Zalmtartaar
Tartaar van gerookte zalm, granny smit appel en dille.

STUDENTENKORTING
Op vertoon van een geldige
studentenkaart krijgt u 20% korting
over de dinerkaart.

ALLERGENEN

Runder carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met basilicum mayonaise,
pijnboompitten, tomaat en Parmezaanse kaas.

WARME VOORGERECHTEN

INFO

€ 8,25

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

Champignons en chorizo
Champignons gevuld met chorizo en gegratineerd
met Reade jutter.

ONLINE : www.deyserman.nl/reserveren.html
TEL. : 06 57 888 286

Camambert en peer

Grote Hoogstraat 32

Toast met camambert en peer uit de oven.

Gambas

8911HB Leeuwarden

In knoflookolie gebakken garnalen.

De Yserman is elke dag geopend vanaf 16:30

Vegetarische gerechten

€ 14

gado gado (vegan)
Rijst, sperziebonen, spitskool, taugé, tempé en pindasaus.

Zoete aardappelcurry (vegan)
Zoete aardappel, rode curry, kokosmelk, diverse
groentes en papadum.

Quiche
Groentequiche met cashewnoten en blauwe kaas.

Pompoen risotto
Parelgort, pompoen, friese geitenkaas, lente ui en
zure room.

Vlees gerechten

€ 16,-

Liwwadder biefstuk
Gegrilde biefstuk met Beerenburgsaus.

Desserts
Café Glace

Vanille ijs met Kahlua, karamel, koffie en slagroom.

Dame noire
Chocolade ijs, witte chocolade saus.

Oreo
Vanille ijs met Oreo crumble en karamelsaus

Sinaasappel baverois
Sinaasappel baverois met slagroom en chocolade
ganache.

Kaasplankje
Een proeverij van diverse kazen.

Ook lekker als nagerecht koffie of thee
met een likeur.
Speciale koffies

Varkenshaas roquefort

€ 5,50

€ 5,-

Gegrilde varkenshaas met Bleu de Wolvega

Beouf bourguignon

Yserman koffie / eigen recept
Irish
/ Paddy
Dokkumer
/ Beerenburg
American
/ Buffalo trace bourbon
Vis gerechten
€ 18,- French
/ Grand marnier
Jamaican
/ Tia maria
Kabeljauw
Spanish
/ Licor 43
Gebakken kabeljauw met spek en champignons.
Italian
/ Amaretto
Zalm
Mexican
/ Kahlua, Tequila
Gegrilde zalmfilet met witte wijn saus.
Creme
/ Baileys
Sliptong
Gestoofde riblappen in rode wijn, met ui wortel en
champignon.

In roomboter gebakken sliptongen met
remouladesaus.

Paella
Garnalen, zalm, parelgort, piri piri, paprika, tomaat
en ui.
Vis, vlees en vegetarische gerechten worden geserveerd met friet,
salade, aardappelen en mayonaise.

Huisspecialiteiten

€ 14,-

Gegrilde kip
Op lavastenen gegrilde kipfilet met kruidenboter.
Ysermanburger
Gegrilde rundvlees burger met gekarameliseerde zilverui, huisgemaakte barbecue saus, augurk en tomaat op een brioche bol.
Huisspecialitieten worden met frites , salade en mayonaise geserveerd.

