
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 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 avond!

Team Sevewaeg

Kroket, frikandel of kipnuggets 7.00

Frietjes • salade • appelmoes • mayonaise

Poffertjes (12 stuks) 7.00 

Roomboter • stroop • poedersuiker

Pannenkoek

Naturel 6.00 | Appel 6.50 | Spek 7.00

Stroop • poedersuiker

Pasta bolognese 10.00

Spaghetti • tomatensaus • gehakt •

groenten • kaas

Kinderdessert 7.00

2 bolletjes vanille bourbon roomijs • fruit •

slagroom • aardbeiensaus



Carpaccio 13.50 (80 gram) / 17.00 (100 gram)

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

Ceviche van zalm 14.50
Avocado • mango • rode peper • korianderolie • limoenmayonaise

Roze garnaal en gemarineerde watermeloen 14.50
Avocado • limoen • glasnoedels • chili-mayonaise

Mozaïek-terrine van verse tonijn 14.50
Wasabi • gemarineerde tomaatjes • zoetzure rettich • ponzu dressing

Buikspek en coquille 14.50
Bloedsinaasappel • paddenstoelen • limoen •
appel-venkelsalade • piccalillycrème

Springrolls 12.50 
Glasnoedels • zoete omelet • mango • rode peper • groenten •
verse kruiden • Oosterse dip

Salade van quinoa en bulgar 12.50 
Doperwten • granaatappel • feta • tomaatschuim • tramezzini brood

Pittige pasta met garnalen 22.50 
Spaghetti • courgette • rode peper • knoflook • sjalot • tomaat • paprika

Pasta met truffel 21.00 
Tagliatelle • paddenstoelen • witte ui • Parmezaanse kaas • rucola

Pasta bolognese 21.00
Tagliatelle • klassieke bolognesesaus met gehakt en pancetta • Parmezaanse kaas

Shortribs van rund BBQ-style 28.50
Lak van balsamico en port

Tournedos 32.50
Pepersaus

Kipsaté 21.50
Satésaus • kroepoek • atjar • krokante uitjes

Trio van de grill 28.50
Kogelbief • kalfsoester • kipfilet • rozemarijn-tijmsaus

Kalfsentrecote 26.00
Romige dragonsaus

Saltimbocca 26.00
Kalfsvlees, omwikkeld met salie en Parmaham •
romige braadjus met witte wijn en citroen

Filetsteak van Iberico varken 26.00
Limoncello-jus

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

Optie: kommetje warme seizoensgroenten 2.50

Doradefi let 27.50
Aziatische saus met kokos, citroengras en gember

Roodbaars 27.50
Tomaat-basilicumsaus • olijven • kappertjes

Pannetje gamba’s (10 stuks) 24.50
Gebakken in olijfolie • knoflook • rode peper • citroen

Thaise runderbouillon 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep)
Glasnoedels • rode peper • paddenstoelen • bosui

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

Tomatensoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep) 
Geroosterde tomaat • knoflook • wortel • basilicum

Courgette-venkelsoep 5.00 / 8.00 (maaltijdsoep) 
Spinazie • dragon • kervel

Al onze vlees hoofdgerechten worden in de KOPA houtskool grill-oven bereid.
Het gecontroleerd smeulen van houtskool op een zeer hoge temperatuur zorgt 
ervoor dat malse gerechten kunnen worden bereid met een unieke grill smaak.


