heerlijke

verwennerij
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 u te mogen voorzien van heerlijk gebak,
bittergarnituren en andere hartigheden.
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 veel gezelligheid toe!
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gebak en vlaai
Huisgemaakte appeltaart 4,50
Slagroom +0,25
Warme vanillesaus +0,35
Bolletje vanille roomijs +1,00

Limburgse vlaai 3,50
Slagroom +0,25

Brusselse wafel 5,75
Geserveerd met warme kersen,
een bolletje vanille roomijs en slagroom

Broodplankje

6,75 (6 broodjes) | 13,50 (12 broodjes)
Mini breekbroodjes met diverse smeersels en dipjes

Yakitori kipspiesjes

7,50 (6 stuks) | 11,25 (9 stuks) | 15,00 (12 stuks)
Warme kipspiesjes met Japanse Yakitori marinade,
sesamzaadjes en chilisaus

Iberico rib ﬁngers

7,50 (150 gram) | 12,50 (250 gram) | 17,50 (350 gram)
Spareribs, maar dan zonder bot,
met barbecuemarinade en chilisaus

Dim sum garnaal

6,60 (6 stuks) | 9,90 (9 stuks) | 13,20 (12 stuks)
Geserveerd met huisgemaakte Oosterse dipsaus

Dim sum kip

6,60 (6 stuks) | 9,90 (9 stuks) | 13,20 (12 stuks)
Geserveerd met huisgemaakte Oosterse dipsaus

Nachos 10,00
Tortillachips met tomatensaus en groenten,
gegratineerd met kaas. Geserveerd met chilisaus,
guacamole en crème fraîche

voor bij de borrel
Borrelplank

20,00 (klein) | 25,00 (middel) | 30,00 (groot)
Een heerlijke borrelplank met een uitgebreid en
gevarieerd assortiment aan vlees, vis, kaas, worst,
wraps, fruit, olijven, brood, smeersels en dipjes

Kaas- en worstplank

Nachos met gehakt 12,50
Tortillachips met tomatensaus, groenten en gehakt,
gegratineerd met kaas. Geserveerd met chilisaus,
guacamole en crème fraîche

Gemengde bittergarnituur

5,40 (9 stuks) | 7,20 (12 stuks) | 9,00 (15 stuks)
Frikandel stukjes, bitterballen, kipnuggets, bamischijfjes
en nasischijfjes, geserveerd met mayonaise en curry

Bourgondische rundvleesbitterballen
6,20 (6 stuks) | 9,30 (9 stuks) | 12,40 (12 stuks)
‘Van Dobben’ rundvleesbitterballen met grove
Limburgse mosterd en mayonaise

Crunchy kiphaasjes

6,50 (6 stuks) | 9,75 (9 stuks) | 13,00 (12 stuks)
Krokante kiphaasjes met chilisaus

Bami oriëntal

4,00 (6 stuks) | 6,00 (9 stuks) | 8,00 (12 stuks)
Mini bamischijfjes ‘oriëntal’ met chilisaus en mayonaise

Kroketjes met tomaat en mozzarella

6,00 (6 stuks) | 9,00 (9 stuks) | 12,00 (12 stuks)
Vegetarische mini kroketjes met chilimayonaise

Vlammetjes

5,20 (6 stuks) | 7,80 (9 stuks) | 10,40 (12 stuks)
Vlammetjes met chilisaus

17,50 (klein) | 22,50 (middel) | 27,50 (groot)
Een heerlijke kaas- en worstplank, bestaande uit
diverse soorten kaas en worst, olijven, brood,
druiven, smeersels en dipjes

Friet met truffelmayo 5,00

Portie olijven 5,25

Mayonaise +0,50
Speciaal +0,75

Huisgemarineerde olijven met brood

Vers gebakken friet met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, rode paprika, bosui en kruiden

Puntzakje friet 2,50

