		

(heerlijk verse gezonde “zomer” dranken)

Theeën

Glas

Pot

Xtra Energy			
Banaan aardbei appel

4,25

Kruiden thee Verse munt thee geserveerd met honing
Verse gember thee geserveerd met honing

3,00
3,00

5,25
5,25

Tropical Tango		
Ananas kiwi mango meloen sinaasappel

4,25

Zwarte thee

2,45

3,95

Groen in het glas		
Boerenkool banaan sinaasappelsap kokosmelk spirulina

4,25

English Breakfast
Uitgekiende mix van ceylon en assam naar
engelse traditie, krachtig en vol aromatisch

2,75

4,25

Jus			
A la minute vers geperste sinaasappelsap

2,50

Earl Grey Superieur
Zwarte thee met het geliefde bergamotaroma,
een bloemige klassieker

Frisdranken vanaf		

3,50

2,75

4,25

2,75

4,25

2,75

4,25

2,75

4,25

Huiswijnen
Prosecco (aperitief)		
Spumante met een volle mousse
Een flesje 0,2 liter (piccolo)

6,75

Cuvée Blanc, Domaine Boyer BIO (droog wit)
Cotes de Thongues, Frankrijk

per glas 4,50

Spâtlese (zoet wit) Rheinhessen, Duitsland

per glas 4,50

Grenache, Domaine la colombette BIO (rosé)
3 achtereen volgende jaren verkozen tot beste rosé wijn
van Nederland

per glas 4,50

Syrah, Tempranillo Ai 8 Andrés (rood)
Iniesta Spanje		

per glas 4,50

Graag verwijzen wij u naar onze wijnkaart.
Alle wijnen kunnen per glas worden besteld.

Bieren

(vraag naar onze speciale bierkaart, ons huismerk is Heineken)

Koffies en chocolademelk

Groene Thee Sencha OP
Mooie zachte thee van een uitzonderlijke
kwaliteit
Green Chai
Een hartverwarmende groene thee uit India
met green gunpowder en kardemom, gember,
kruidnagel, kaneel en peperkorrels,
lekkere stevige thee
Rooibos
Rooibos Cranberry
Heerlijke, fris zoete rooibosthee
met stukjes Cranberry
Zorgeloos
Rustgevende mix van venkel, kamille,
sinaasappelschillen, appel, kaneel, gember,
lindebloesem, brandnetel, jeneverblad,
sinaasappelbloesem en kruidnagel

Zoetigheden
Cake			

1,75

Appelgebak			

3,25

Appelkaneel muffin		

2,25

Toef slagroom		

0,50

Seizoens gebak 		

3,75
Wilt u ijs bestellen?
Vraag naar onze dessertkaart.

(koffies ook lactose vrij te bestellen)

Thee			

2,50

Espresso			

2,50

Koffie (creme)		

2,50

Cappuccino			

2,75

Latte macchiato 		
Laagjes melk en espresso

High Tea of High Wine
(vanaf 2 personen en reserveren gewenst)

22,75

3,75

High Tea
		
Keuze uit diverse thee soorten, geserveerd met zoete
en hartige lekkernijen.

Koffie IJzeren Pot 		
Laagjes melk en espresso met een smaakje Irish cream
(alcohol vrij)

4,55

High Wine			
4 Glaasjes wijn, proeverij van warme en koude amuses

26,75

Warme chocolademelk Met slagroom

3,50

IJskoffie naturel		
Een heerlijk romig koude koffie

3,75

IJskoffie			
Met een caramel smaak

3,75

Hebt u een allergie?
Laat het ons dan weten.

LUNCH

Vruchtensappen en shakes

Salade’s

Welkom bij De IJzeren Pot
Bij ons bent u welkom voor koffie, lunch, hapjes en diner.
Wij werken met authentieke en gezonde producten,
maar boven alles willen we een huiskamer in de stad zijn waar je
elk moment van de dag welkom bent.

Broodjes

(keuze uit ambachtelijk brood bruin of wit / stokbrood bruin of wit)
Gezond
		
8,50
Kaas, ham, ei, sla, tomaat en komkommer		
Trendy gezond Vega
avocado rode ui, zon gedroogde tomaatjes, ei en kerriemayonaise

8,50

Gerookte zalm 		
Wasabi, mayonaise, zoetzure komkommer, ei, sla en balsamico stroop

9,50

(lauwwarm)
Geitenkaas Vega
Honing, sla en geroosterde pittenmix

7,50

Serranoham			
Rucola, zongedroogde tomaat, olijven en pesto

7,50

(warm)
“Oude Smederij” Vega
Roergebakken groenten, pittige tomatensaus en gesmolten kaas

8,95

Pulled chicken (warm)
Courgette, ui, paprika met chilisaus

8,95

(warm)
Brie Vega
Appelstroop, peer met pittenmix

7,50

Club sandwich (warm)
3 Plakken getoast brood, gerookte kip, cocktailsaus,
spek, tomaat, sla en komkommer

9,95

Zalm			
3 Plakken getoast brood, roomkaas, sla en komkommer

9,95

Carpaccio			
3 Plakken getoast brood, pesto, parmezaanse kaas,
olijven, rucola en zongedroogde tomaat

9,95

Tosti’s
		

(geserveerd met sla garnituur)

Gerookte kip (lauwwarm)
Bladsalade, spek, tomaat met honingmosterd dressing

12,50

Saté van gemarineerde varkenshaas
Friet, atjar, ananas, kroepoek

14,95

(gegratineerd met honing, lauwwarm)
Geitenkaas Vega
Bladsalade, rode biet, sinaasappel, walnoten, Balsamico dressing

12,50

Huisgemaakte Cheeseburger (200 gr.)
Cheddarkaas, sla, tomaat, uitjes, bacon en friet met mayonaise

14,75

Nicoise			
Bladsalade, verse tonijn, rode ui, tomaat, ei, olijven
met kikoman dressing

12,50

Huisgemaakte hamburger (200 gr.)
Sla, tomaat, uitjes, augurk en friet met mayonaise

13.75

Fish & Chips			
Witvis in een krokant jasje, friet en remouladesaus

13,95

Schnitzel			
Friet met mayonaise

13,95

bij te bestellen:
Champignonroomsaus
Gebakken ui en champignons

2,00
2,00

Carpaccio			
12,50
Bladsalade, parmezaanse kaas, brood croutons, zongedroogde tomaatjes,		
geroosterde pijnboompitjes, olijven en basilicumdressing

Flammkuchen
Zalm, bieslook en rode ui

9,95

Spek en ui			

8,95

Serranoham, zongedroogde tomaat en rucola

9,95

Soepen

(geserveerd met stokbrood en boter)
Uiensoep 		
spekjes en kaascrouton
			
Tomatensoep Vega
Prei met room		

6,50
5,50

			
Soep van de maand ….
Zie ons krijtbord

Sandwiches

Kaas Vega

Plates

(geserveerd met stokbrood en boter)

4,95

Traditionele lunch
8,25

Uitsmijter ham kaas

8,75

Bietenburger Huisgemaakt
Avocado, tomaat, sla, friet en mayonaise

Uitsmijter gebakken spek

8,25

Uitsmijter rosbief		

8,50

Lunch plate “De IJzeren Pot”
Plak brood van Dobben kroket, plak brood salade,
plak brood ham en gebakken ei

10,95

6,50

2 van Dobben kroketten
7,25
Brood en mosterd 			

Wrap

Duo plank
12,50 p.p.
Kleine soepjes met stokbrood, een wrap met pesto,
runder carpaccio,olijven en zongedroogde tomaatjes, rucola, sandwich met
gerookte zalm, Wasabi, mayonaise, sla en zoetzure komkommer

(minimaal 2 personen)

9,95

12,95

Terras of bij de borrel
Bitterballen van Dobben (8 stuks)
Met mosterd			

7,50

Gemengde hapjes (warm) (8 stuks)

7,50

Portie kaas 		
met mosterd

4,50

Bakje noten			

2,50

Portie gemarineerde olijven

4,00

Terras schotel (minimaal 2 personen)
2 van Dobben kroketten
7,75
Gegratineerde champignons stokbrood sausen,
Friet met mayonaise 		
gamba’s in tempura, canape zalm en canape serranoham

‘Samen doen’

10,95

Gebakken groenten (warm) Vega
Paprika, ui, courgette met chilisaus

9,50

3,50

Pulled chicken (warm)
Paprika, ui, sla, courgette met chilisaus

9,95

Uitsmijter kaas Vega

Mozzarella Vega
Tomaat en pesto

10,95

Vegetarische gerechten

Pasta
		
9,95
Pesto, cherrytomaatjes en courgette 		

5,95

10,95

13,95

8,25

Hawai
		
Ham, kaas en ananas

Carpaccio 			
Pesto, rucola, olijven en zongedroogde tomaat
		
Zalm 			
Roomkaas, sla en komkommer

Pasta, zalm			
pesto, courgette en cherrytomaatjes

Uitsmijter ham

Boeren omelet
Spekjes, aardappel blokjes, groenten met remouladesaus brood
)
(kan ook Vega

3,75

16,50

Wrap			
9,95
Roerbak groenten en chilisaus 		

5,50

Puntzak friet
met mayonaise

Gegrilde zalm filet		
Friet en remouladesaus

Gegratineerde champignons
Met stokbrood

Ham en kaas			

Kinder tosti 			
Ham en kaas

Suki-Yaki 		
13,95
Kip, groenten, sojasaus en rijst		
				
Entrecote van het rund
17,50
Pepersaus en friet

Terras schotel		
Gegratineerde champignons, stokbrood met sausen,
gamba’s in tempura, canape zalm en canape Serranoham

12,50 p.p.

12,50 p.p.

Mandje stokbrood met kruidenboter en pesto

5,75

Mandje stokbrood met koude sausen

5,75

Poké bowl		

12,50

Sushirijst, mais, sojaboontjes,
wortel, radijs, avocado,
mango, wakamé, wasabi
mayonaise en sojasaus met
tonijn of zalm of garnalen of
gebakken tempé

