
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 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,

koffi es 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

kindergere
chten

Kroket, frikandel of kipnuggets 7.00

Frietjes • salade • appelmoes 

Poffertjes 7.00 

Roomboter • stroop • poedersuiker

Pannenkoek

Naturel 5.00 | Appel 6.00 | Spek 7.00

Stroop • poedersuiker

Pasta bolognese 10.00

Tagliatelle • Tomatensaus • gehakt •

groenten • kaas

Kinderdessert 7.00

2 bolletjes vanille roomijs • fruit •

slagroom • aardbeiensaus



voorgerechten
Carpaccio 14.00 (80 gram) / 17.50 (100 gram)

Basilicumpesto • pijnboompitten • tomaatjes • Parmezaanse kaas •
truffelmayonaise  • rucola

Tonijn tataki 15.00
Wortel-gembermarmelade • wasabi • sesamzaad • zoetzure groenten

Gegrilde octopus 14.00
Avocado • limoen • glasnoedels • chili-mayonaise

Tartaar van gamba met gebrande zalm 14.00
Gegrilde knofl ooktoast • sojabonen • limoen-mayonaise

Steak tartare 14.00
Brioche • sjalot • kappertjes • augurk • piccalilly • 64 ºC eidooier

Falafel 12.00 
Tomatensalade met rode ui • tortilla krokantjes • mango • avocado • quinoa

alle voorgerechten worden met brood en kruidenboter geserveerd

pasta's en rijstgerechten
deze gerechten worden met brood en kruidenboter geserveerd

Tortellini gevuld met Parmezaanse kaas 19.00 
Paddenstoelen • zongedroogde tomaat • courgette • room

Risotto 18.00 
Hazelnoot • sjalot • doperwten • Pecorino • broccoli • room

Romige tagliatelle met garnalen 22.00
Tijm • boontjes • rode ui • bosui

Romige tagliatelle met pesto en kip 21.00
Tomaatjes • pijnboompitten • ui • paprika • rucola

Tomatensoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep) Vegetarisch is mogelijk

Romige tomatensoep met soepballetjes

Champignonsoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep) 
Licht gebonden champignonsoep met witte champignons
en kastanje champignons

Uiensoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep) 
Licht gebonden uiensoep met Spaanse witte ui en Provençaalse kruiden

Mosterdsoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)
Limburgse mosterdsoep met spekjes

alle soepen worden met brood en kruidenboter geserveerd
soepen

Tournedos 33.00
Rode wijnsaus 
Optie: Surf en Turf; spies met gepelde gamba’s +5.00

Mixed grill (320 gram) 28.00
Kogelbief • kalfsoester • varkensmedaillon • buikspek • truffelsaus

Rib-eye 28.00
Kruidenboter • kruidenjus

Huisgemarineerde spareribs 28.00
Barbecuemarinade

uit de kopa houtskool grill - oven
deze gerechten worden met frietjes en salade geserveerd

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.50Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.502.50

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.50

Varkensschnitzel 20.00
Champignonroomsaus

Biefstuk van de zijlende 24.00
Pepersaus
Optie: Surf en Turf; spies met gepelde gamba’s +5.00

Duo van kalf 26.00
Kalfsoester en kalfswang met portsaus

Rundersucade 24.00
Jus • aardappelkaantjes • champignons • krokant gebakken spekjes

Tonijnfi let 28.00
X0-saus • bonito vlokken

Zalmfi let (op de huid gebakken) 26.00
Miso-saus • sojabonen

Kabeljauw (op de huid gebakken) 26.00
Beurre blanc

hoofdgerechten vlees en vis
alle vlees en vis hoofdgerechten worden met frietjes en salade geserveerd

nagerechten
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 • koffi eschuimpjes

Dame blanche 8.00
Vanille roomijs • slagroom • warme chocoladesaus 

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

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

kindergerechten
De kindergerechten zijn te vinden op de 
achterzijde van deze kaart.


