
Bij al uw vragen of opmerkingen m.b.t. een allergie zullen 
onze medewerkers u in overleg met ons keukenteam op een 
vakkundige wijze van de gewenste informatie voorzien. 
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van harte welkom
Wij zijn blij dat we u mogen verwelkomen in ons sfeervolle 

grand café en gezellige terras. Onze medewerkers staan

voor u klaar en de keukenbrigade kan niet wachten om de

heerlijkste gerechten voor u te mogen gaan bereiden.

Met oog voor kwaliteit en beleving, verwennen

en verrassen wij onze gasten met prachtige bourgondische 

gerechten en heerlijke (speciaal) bieren, wijnen,

koffies en likeuren.

Al onze gerechten worden met veel liefde en passie

vers in eigen keuken bereid, waarbij veelal gebruik wordt

gemaakt van streekproducten.

Bent u benieuwd wat wij allemaal nog meer verstaan onder 

‘veelzijdige horeca’? Neem dan eens een kijkje op onze

website: www.sevewaeg.nl. 

Wij wensen u een heerlijke avond toe!

Team Sevewaeg

nagerechten

Noten-chocolade fantasie 8.50

Sinaasappelmarmelade • diverse soorten noten •

walnoten, stracciatella en hazelnoten roomijs •

huisgemaakte chocoladebros   

Dame blanche 7.50

Vanille bourbon roomijs • slagroom •

warme chocoladesaus 

Diverse bereidingen van rabarber 8.50

Mascarpone mousse • dragonsiroop •

ijs van citroenverbena

Trifl e 8.50

Witte chocolademouse • amandelschaafsel •

hangop • aardbeien

Kaasplankje 10.00

Kletzenbrood • seizoen compote • appelstroop

Chef’s proeverij! 8.50

Verrassingsdessert van de chef!



kindergerechten
Kroket / frikandel 6.00
Frietjes • gemengde rauwkostsalade • appelmoes 

Kipnuggets (5 stuks) 6.00
Frietjes • gemengde rauwkostsalade • appelmoes

Vissticks (5 stuks) 6.50
Frietjes • gemengde rauwkostsalade • appelmoes

Poffertjes (12 stuks) 6.50
Roomboter • stroop • poedersuiker • gemengde rauwkostsalade

Kinderpannenkoek (naturel / appel / spek) 6.50
Stroop • poedersuiker

Kinderdessert 6.50
2 bolletjes vanille bourbon roomijs •
fruit • slagroom • aardbeiensaus

Ossenstaartsoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)
Knolselderij • koningsoesterzwam • kervel

Limburgse mosterdsoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)
Grove Limburgse mosterd • spekjes

Tomatensoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)
Room • basilicum • verse tomaat

Soep van de chef 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)
Wisselende soep van onze chef!
Laat u informeren door onze medewerkers.

all e  soepen worden met brood, boter en smeersels geserveerd
soepen

pasta’s en rijstgerechten
alle pasta's en rijstgerechten worden met brood, boter, smeersels
en gemengde rauwkostsalade geserveerd

Noodles met kip op Oosterse wijze 18.00
Shiitake • taugé • cashewnoten • bosui • bospeen • courgette •
witte ui • Oosterse marinade (ketjap, chilisaus en sojasaus)

Tagliatelle pesto 17.00 
Knoflook • champignons • witte ui • cashewnoten • Manchego kaas •
courgette • room • rucola

Tagliatelle met zalm en gamba's 21.00
Courgette • crème fraîche • paksoi • venkel • bospeen • basilicumpesto

Risotto 19.00 
Gele wortel • bospaddenstoelen • truffeltapenade • 
tomaatjes • Parmezaanse kaas 

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.50

maaltijdsalades
alle maaltijdsalades worden met brood, boter en smeersels geserveerd 
Salade met rundercarpaccio 15.00
Basilicumpesto • pijnboompitten • tomaatjes • 
Parmezaanse kaas • truffelmayonaise 

Salade met lauwwarme geitenkaas 14.50
Druiven • walnoten • appel • peer • dadels • vijgen • honingdressing

Oosterse salade met ossenhaas (lauwwarm) 15.00
Appel • radijs • bosui • taugé • cashewnoten • pijnboompitten • tomaat •
komkommer • sezamzaadjes • rode ui • rode peper • knoflook • Oosterse dressing

Caesar salade 14.50
Krokante kip • spekjes • Parmezaanse kaas • croutons • 
gepocheerd ei • tomaat • komkommer • Romeinse sla • Caesardressing 

voorgerechten
Rundercarpaccio 11.50
Basilicumpesto • pijnboompitten • tomaatjes •
Parmezaanse kaas • truffelmayonaise • rucola 

Tonijn sashimi 12.50
Gember • knoflook • sojasaus • sesamzaadjes •
maanzaadjes • citroen • bosui

Serranoham met meloen 11.50
Kruidendressing • basilicum • mozzarella • tomaat •
cranberrycompote • foccacia brood

Pannetje met gamba’s (7 stuks • warm) 12.50
Rode peper • sjalotjes • knoflook • witte wijn • brood

Tartaar van gerookte zalm 11.50
Sjalot • augurk • sesamzaadjes • maanzaadjes •
limoenmayonaise • korianderolie • rucola

Gebakken champignons in roomsaus (warm) 10.00 
Knoflook • Manchego kaas • verse groene tuinkruiden • focaccia brood

Bruschetta 9.00 
Krokant gebakken Italiaanse ciabatta brood • brunoise van verse tomaat •
witte ui • knoflook • basilicum • olijfolie

alle voorgerechten worden met brood, boter en smeersels geserveerd 
hoofdgerechten vis

Zacht gegaarde zalmfi let 21.00
Béarnaisesaus

Zeebaars 21.00
Sinaasappel • tijm • boter

Kabeljauw en gamba’s 21.00
Beurre blanc

Vis van de chef! (wisselende prijs)
Wisselend visgerecht van onze chef!
Laat u informeren door onze medewerkers.

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.50

alle vis hoofdgerechten worden met gemengde rauwkostsalade,
frietjes en mayonaise geserveerd

burgers
alle burgers worden met gemengde rauwkostsalade, frietjes en mayonaise geserveerd

Hamburger klassiek 15.00
Black Angus rund • briochebrood • spek • oude kaas •
barbecuesaus • uienringen • tomaat • augurk • rucola

Truffel burger 15.00
Black Angus rund • briochebrood • gebakken ei • oude kaas •
truffelsaus • uienringen • tomaat • augurk • rucola

U vindt onze nagerechten op
de achterzijde van deze menukaart!

Runderbavette (rood of medium geserveerd) 21.00
Béarnaisesaus 

Mixed grill (350 gram) 25.00
Kalfsoester • varkensmedaillon • Hollandse biefstuk •
kipfilet • witte ui • paprika • pepersaus 

Varkensschnitzel 18.00
Champignonroomsaus 

Tournedos 26.00
Pepersaus 
Optie: Surf en Turf; spies met gepelde gamba’s +4.00

Duo van sparerib en kipsaté 22.00
Satésaus • atjar • krokante uitjes • kroepoek • barbequesaus • chilisaus

Vlees van de chef! (wisselende prijs)
Wisselend vleesgerecht van onze chef!
Laat u informeren door onze medewerkers.

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.50

hoofdgerechten vlees
alle vlees hoofdgerechten worden met gemengde rauwkostsalade,
frietjes en mayonaise geserveerd

Aanrader!

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.502.50

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.502.50

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.502.50


