van harte welkom
Wij zijn blij dat we u mogen verwerkomen in ons grand café,
restaurant en op het terras. Onze medewerkers staan voor u
klaar en de keukenbrigade kan niet wachten om de heerlijkste
gerechten voor u te mogen 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 middag!

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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Team Sevewaeg

brood en broodjes

kindergerechten

12 uurtje (wit / tarwe brood) 14.00
Rundvleeskroket • gebakken ei • rundvleessalade • jonge kaas •
boerenham • kopje soep naar keuze

Kroket, frikandel of kipnuggets 7.00
Frietjes • salade • appelmoes

Poffertjes 7.00

Uitsmijter (wit / tarwe brood) 10.00

Roomboter • stroop • poedersuiker

Jonge kaas • boerenham • spek • champignons • tomaat

Kinderpannenkoek naturel 5.00 | appel 6.00 | spek 7.00

(Stel zelf je uitsmijter samen!)

Stroop • poedersuiker

Kroketten met brood (wit / tarwe brood) 8.00
2 rijk gevulde rundvleeskroketten • mosterd • boter

Spaghetti bolognese 10.00

Getoast briochebrood met brie 14.00

Tomatensaus • gehakt • groenten • kaas

Bospaddenstoelen • spinazie • hazelnoten • walnoten • pesto • oude kaas

Kinderdessert 7.00
2 bolletjes vanille roomijs • fruit • slagroom • aardbeiensaus

Waldkornbrood met Spianata Romana (Italiaanse salami)
en mozzarella 13.00
Zongedroogde tomaat • spinazie • hummus • tzatziki

Spaanse pistolet met rundercarpaccio 14.00
Basilicumpesto • pijnboompitten • tomaatjes • Parmezaanse kaas •
truffel-mayonaise • mizuna

Zweeds Tunnbröd pulled chicken 13.00

soepen

alle soepen worden met brood en kruidenboter geserveerd

Tomatensoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)

Vegetarisch is mogelijk

Romige tomatensoep met soepballetjes

Oosterse saus • witte koolsalade • Amsterdamse ui

Bospaddenstoelensoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)

Eggs Benedict 14.00
Briochebrood • gerookte zalm • boerenham • gepocheerd ei • Hollandaisesaus

Landbrood met huisgemaakte picanha (rundvlees) (wit / tarwe brood) 14.00
Harissa-mayonaise • mosterd • augurk • zuurkool

Gebonden bospaddenstoelensoep met truffelolie en bladpeterselie

Pompoensoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)
Licht gebonden pompoensoep met winterwortel

Bouillabaisse 7.00 / 10.00 (maaltijdsoep)

Spaans pistolet met warm gehakt 12.00
Tomaat • chilisaus • witte ui • winterwortel • gegratineerd met kaas

Rijk gevulde vissoep met rivierkreeftjes en mosselen

specials
Tonijn tataki 14.00
Wortel-gembermarmelade • wasabi • sesamzaad • zoetzure groenten

Gegrilde octopus 13.00
Avocado • limoen • koriander • chili-mayonaise

Spicy mosselen (uit de Kopa houtskool grill-oven) 20.00
Limoen • rode peper • koriander • Oosterse wokgroenten

maaltijdsalades

Gegratineerde oesters (4 stuks) 14.00

Salade carpaccio 16.00

Falafel 12.00

alle maaltijdsalades worden met brood en kruidenboter geserveerd

Basilicumboter • broodkruim • kerrie

Basilicumpesto • pijnboompitten • tomaatjes •
Parmezaanse kaas • truffel-mayonaise

Tomatensalade met rode ui • tortilla krokantjes • mango • avocado • quinoa

Salade met bieten 15.00

Gegrilde knoﬂooktoast • sojabonen • limoen-mayonaise

Diverse soorten bieten • Romeinse sla • linzen • gemarineerde bospaddenstoelen

Steak tartare 13.00

Salade met lauwwarme Val-Dieu kaas 15.00

Brioche • sjalot • kappertjes • augurk • piccalilly • 64 ºC eidooier

Tartaar van gamba met gebrande zalm 14.00

Vegetarisch is mogelijk

Pecannoot • granaatappel • peer • vijgen • balsamicoazijn • Serranoham

Groene salade met gebakken kip 16.00
Champignons • prei • spekjes • pijnboompitten • Parmezaanse kaas •
gepocheerd ei • Caesardressing

Kaneel parfait 9.00
Hangop • gegrilde ananas • kokos panna cotta • dulce de leche saus •
chocoladeparels

Tartelette met banaan 8.00
Compote van banaan • gebrande banaan • mousse van pure chocolade •
hazelnootijs • kofﬁe schuimpes

Dame blanche 8.00
Vanille roomijs • slagroom • warme chocoladesaus

Crème brûlée 8.00
Vanille roomijs • notenkrokant • vers fruit • slagroom

Wrap met gegrilde paprika 12.00
Pompoen • rode biet • courgette • rode ui • granaatappelpit • hummus

nagerechten

Sevewaeg’s burger 16.00
Burger van Black Angus rund • briochebrood • spek • uienringen •
trostomaat • augurk • oude kaas • barbecuesaus • salade • frietjes

Kaasplankje 12.00
Diverse soorten kaas • walnoten • druiven • fruitcompote • notenbrood

Dessert van de chef! 9.00
Laat u verrassen door onze chef!

