
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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Wij zijn blij dat we u mogen verwelkomen 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,

koffi es, cocktails 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!

Team Sevewaeg



Tonijn tartaar 13.50
Papadum • Kewpie mayonaise • komkommersalade • soja parels •
wortel-gember marmelade • zongedroogde tomaatjes

Zacht gegaard biefstuk 12.50
Tarte tatin en atjar van ui • zonnebloempit • miso • radijs • boontjes

Coquille met paling 14.50
Piccalilly • bloemkool • citrusgel • haringkuit • venkel •
dressing van veldsla

Carpaccio 12.50 (80 gram) / 15.00 (100 gram)

Pesto • pijnboompitten • tomaatjes • Parmezaanse kaas • rucola •
truffelmayonaise

Hartige caprese quiche 12.50 
Tomaatjes • mozzarella • bospeen • roomkaas • honing-tijm crumble

Speenvarkenfi let 13.50 
Gesuikerde maïs • maïschips • polenta • pancetta • wortelcrème •
mosterdzaad

Gebakken gamba's 13.50 
Rendang van spitskool • yoghurt • puntpaprika salade • kroepoek • rode ui

Tagliatelle met gamba’s 20.00 
Bisque • peen • sperzieboon • tomaat

Linguine 20.00 
Pesto • courgette • spinazie • doperwt • pijnboompitten • Parmezaanse kaas • 
witte champignon

Gnocchi met pancetta 21.50
Zongedroogde tomaat • olijf • pecorino • rucola • courgette

Kroket, frikandel of kipnuggets 7.00
Frietjes • salade • appelmoes • mayonaise

Poffertjes (12 stuks) 7.00 
Roomboter • stroop • poedersuiker

Kinderpannenkoek naturel 6.00 | appel 7.00 | spek 7.00
Stroop • poedersuiker

Pasta bolognese 10.00
Spaghetti • tomatensaus • gehakt • groenten • kaas

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

Hazelnoot parfait 8.50
Stroopwafel • caramelsaus • perencompote • perenmousse

Lemon pie 8.50
Basilicum • citroencake • amandel • mango sorbetijs

Crème brûlée van pure chocolade 8.50
Banaan • cappuccino mousse • pinda krokant 

Yoghurt - rood fruit panna cotta 8.50
Citroen • biscuit • walnoot

Chef's proeverij 8.50
Verrassingsdessert van de chef!

Geroosterde paprikasoep 5.50 / 8.50 (maaltijdsoep) 
Verse paprika • bosui

Tomatensoep 5.50 / 8.50 (maaltijdsoep) 
Soepballetjes • basilicumroom

Bouillabaisse 5.50 / 8.50 (maaltijdsoep) 
Garnaaltjes • crostini met rouille 

Limburgse mosterdsoep 5.50 / 8.50 (maaltijdsoep) 
Limburgse grove mosterd • spekjes

Soep van de chef! 5.50 / 8.50 (maaltijdsoep)
Wisselende soep van de chef

Broodplankje 7.50
Kruidenboter • smeersels • dips

Uit de KOPA houtskool grill-oven

Pepersteak 25.00
Pepersaus

Polderhoenfi let 26.50
Romige dragonsaus

Tournedos 32.50
Sjalottenjus

Varkens tomahawk steak 27.50
Stroganoffsaus

Duo van kalfsoester en kalfssukade 26.50
Kalfsjus

Varkensschnitzel 21.50
Champignonroomsaus

Biefspies 26.50
Salsa verde

Vlees van de chef! (wisselende prijs)
Wisselend vlees hoofdgerecht van de chef

Optie: portie warme groenten 4.50

Zalmfi let 25.00
Op de huid gebakken • gamba kroketje • citrus witte wijnsaus

Zeebaarsfi let 25.00
Choronsaus

Vis van de chef! (wisselende prijs)
Wisselend vis hoofdgerecht van de chef

Optie: portie warme groenten 4.50

Grillplank (vanaf 2 personen) 28.50 p.p.
Diverse soorten vlees • diverse sauzen en groenten

Uit de KOPA houtskool grill-oven

AANRADER!


