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* AFGEHAALD OF BIJ U THUIS GELEVERD *

Bestellen & Levering
Wij verzorgen de ontbijt- en brunchpakketten op zaterdag en zondag vanaf 8 tot 12 uur.

Leveringen in Olmen en de buurgemeentes. Ten laatste te bestellen de dag voordien (tot 14 uur).
info@iverans.com - 0496 78 59 59

* volwassenen *

Mix van verse pistolets, mini kof-
fiekoekjes en croissants, charcu-
terie, kazen, smeersalades, zoet 
beleg, eitje met spek, verse yog-
hurt met rood fruit, fruitsap en 
een fles cava (20cl).  

€ 20,50 pp

afgehaald bij
Iverans

€ 23,00 pp

geleverd bij
u thuis

* kinderen *

Sandwich, klein broodje, vlees-
worst, mini koffiekoekjes, zoet 
beleg, pancake, verse yoghurt 
met rood fruit, Fristi of choco-
melk.  

6 t.e.m. 11j

€ 12,00

OntbijtPakket BrunchPakket

* volwassenen *

Uitgebreide vlaamse kaas- en 
charcutterieschotel, paté en 
smeersalades, broodjesmix, uien-
brood, mini koffiekoekjes,  mini 
pensen met appelmoes, frikan-
dellen met krieken, huisgemaak-
te chocomousse en een flesje 
rode wijn (25cl).

€ 23,50 pp

afgehaald bij
Iverans

€ 26,00 pp

geleverd bij
u thuis

* kinderen *

Sandwich, klein broodje, vlees-
worst, zoet beleg, mini koffie-
koekjes, frikandellen met krieken, 
huisgemaakte chocomousse, 
Fristi of chocomelk. 

6 t.e.m. 11j

€ 15,00

Iverans ...
Ontbijt of Brunch?



Bestellen & levering
Wij verzorgen deze maaltijden op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag; telkens van 15 tot 20 uur. 

Af te halen òf geleverd bij u thuis in Olmen en de buurgemeentes. Ten laatste te bestellen de dag voordien (tot 14 uur).

Info@iverans.com  0496 78 59 59 .

Tapasschotel
* Mooi om te delen - lekker om te eten *

Een leuke schotel als apéritief of gezellig  
samen voor de tv… Met o.a. Spaanse ham, kazen,  
olijven, zongedroogde tomaten, kippenboutjes, 
brood en pesto.

€ 29,50
voor 2 personen

* AFGEHAALD OF BIJ U THUIS GELEVERD *

Iverans ...
Apéritieftijd?



Bestellen & levering
Wij verzorgen deze maaltijden op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag; telkens van 15 tot 20 uur. 

Af te halen òf geleverd bij u thuis in Olmen en de buurgemeentes. Ten laatste te bestellen de dag voordien (tot 14 uur).

Info@iverans.com  0496 78 59 59 .

Afternoon Tea
* Verwenmoment thuis *

Creëer een verwenmoment voor jezelf en 
je bubbel met allerlei zoete hapjes zoals  
chocomousse, gebak, muffins, cake, donuts, 
pastel de nata, gevulde chocoladeballetjes, …  
Wij geven er ook enkele theezakjes bij van La-P.

€ 29,50
voor 2 personen

* AFGEHAALD OF BIJ U THUIS GELEVERD *

Iverans ...
Afternoon Tea?



* AFGEHAALD OF BIJ U THUIS GELEVERD *

Iverans ...
WeekendMenu of Gerechtje?

Bestellen & Levering
Wij verzorgen deze maaltijden op zaterdag en zondag; telkens van 17 tot 
20 uur. Af te halen òf geleverd bij u thuis in Olmen en de buurgemeentes.  
De maaltijden zijn vers bereid maar worden omwille van onze beperkte  
keukencapaciteit niet warm geleverd. Ten laatste te bestellen de dag voordien 
(tot 14 uur). 

Info@iverans.com  - 0496 78 59 59.
Met dank aan de leuke samenwerking met De Gouverneur (Mol).

Kant en (bijna) Klaar
Voor deze gerechten heb je slechts enkele kleine handelingen nodig. Het vlees of de vis bakken,  

de saus opwarmen en de verse frietjes bakken. Lekker en vers!

Steak (220gr) met saus naar keuze*, een slaatje en verse frietjes ...................................................€ 16,50
Scampi (8st) met tomatenroomsaus of currysaus, een slaatje en verse frietjes ....................€ 19,50
Grill-mix (varkenshaasje, steak, gemarineerde kipfilet) met saus naar keuze*, 
een slaatje en verse frietjes ....................................................................................................................................€ 19,50
*pepersaus, champignonsaus, mosterdsaus

Weekend
Menu

* Enkel 9 & 10 januari *

Preiroomsoep

Kalkoengebraad met portosaus
wortelen, duchesse aardappelen

Panna cotta

€ 16,00 pp

Pasta’s
Spaghetti bolognaise met brood ...............€ 14,50
Pasta met Italiaanse 3-kazensaus 
en gebakken spekjes met brood ................€ 14,50

Slaatje
Slaatje garnaalkroketten en/of  
kaaskroketten ..........................................................€ 14,00

Kant en Klaar
Deze gerechten worden koud geleverd zodat je ze enkel hoeft op te warmen.  

Er is overal een slaatje en een aardappelgerecht bij; je kan kiezen voor verse frietjes of kroketten,  
of puree. Frietjes en kroketten nog zelf te bakken.

Vogelnestje in tomatensaus ..................................................................................................................................€ 16,00
Gehaktballen met krieken of tomatensaus ..................................................................................................€ 16,00
Videe .....................................................................................................................................................................................€ 16,50
Stoofvlees ..........................................................................................................................................................................€ 16,50
Gegrilde kipfilet met saus naar keuze* ...........................................................................................................€ 16,50
Gegrild varkenshaasje met saus naar keuze* ..............................................................................................€ 19,50
*pepersaus, champignonsaus, mosterdsaus

Voorgerechten Koud
Tomaat mozzarella ......................................................................................................................................................... € 9,50
Carpaccio van zacht gegaarde rosbief ............................................................................................................€ 12,50
Vitello tonnato  ...............................................................................................................................................................€ 12,50
Gerookte zalm met dillesausje .............................................................................................................................€ 12,50
Trio van koude voorgerechten 
mousse van Breydelham, picklessaus en crumble van spek, vitello tonnato, gerookte zalm ..................................................€ 12,95
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