Bij Sem
DINERKAART

Mooi Oldemarkt

Bij Sem

Eerst even dit...
•Breadwinner
6,50
vers gebakken brood |
aioli | kruidenboter | rode bieten hummus
•'Oyster cult'
gegratineerd uit de Josper grill

3 st 9,50
6 st 13,50

'Bourgondisch rondje Bij Sem!'
Heerlijk driegangendiner
in onze Bourgondische stijl
op planken met een selectie van onze kaart.
42,50 p.p.

Voorgerechten
10,50
•Bon chef 3.0
rolletjes van gerookte zalm | asperges |
rode ui | gefrituurde kappertjes |
limoenmayonaise | roomkaas
•Carpaccio 'Bij Sem'
dungesneden diamanthaas | oude
kaas | truffelmayonaise | pittenmix

10,50

•Surf zonder turf
gamba's gebakken in knoflook |
verse kruiden | geserveerd met
briochebrood

9,50

•Veggie italian!
burrata | wilde tomaten |
rucola | pittenmix | kruidenolie

8,50

•Mix 'Bij Sem'
Dé 'Bij Sem' beleving: een rijk
gevulde plank met een selectie van
onze voorgerechten; te bestellen
vanaf 2 personen, prijs p.p.
(ook vegetarisch te bestellen)

12,50
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Soepen
Onze soepen worden geserveerd
met heerlijk vers gebakken brood.
•Tomato bomb
soep van verse tomaten |
verse groenten | kruiden | peper

5,50

•'Een kopje goud'
een romige, licht pittige mosterdsoep
met Zwolse mosterd

6,50

•Soupe à l'oignon; Alina's favorite!
heerlijke uiensoep op klassieke
Franse wijze met vers kaasbroodje

6,50

Maaltijdsalades
Ook onze salades worden geserveerd
met lekker vers gebakken brood.
• Surf & Turf
gebakken biefstukpuntjes |
gamba's in knoflook | aioli |
bosui

14,50

•Carpaccio 'Bij Sem'
dungesneden diamanthaas | oude
kaas | truffelmayonaise | pittenmix

13,50

•Say Cheese
blauwschimmelkaas |
gegrilde groenten | pittenmix

13,50

Weetje.. ?
Dat we ons restaurant
hebben vernoemd naar
onze grote trots; ons
zoontje Sem,
geboren op 11 mei 2020!
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Hoofdgerechten
Wij grillen onze vlees, vis en groenten op de
Josper, dé grootste grillrevolutie van dit
moment! Onze hoofdgerechten worden
geserveerd met roseval aardappelen met
rozemarijn en zeezout uit de oven en een
heerlijke frisse rabarbercompote.
•Boss of the sea
gegrilde zalm met knapperige grove
groenten en een licht pittige botersaus

24,50

•Veggie retteketet
home made tarte tatin met witlof,
walnoten, blauwschimmel kaas en
gecarameliseerde ui

18,50

•Gentlemen's steak
super malse tournedos van 200 gram
met gepofte knoflook jus en
rauwe ham - brie pakketjes

26,50

•Rice & Shine !
Heerlijke winterse risotto met
pompoen, paddenstoelen en oude kaas

19,50

•Meat roast
malse spare-ribs, gegrilde tournedos
en gemarineerde kippendijen en
met gepofte knoflook jus

25,50

•Stewie
23,50
heerlijk stoofpotje van rund, wortel, ui en
verse kruiden

'Bourgondisch rondje Bij Sem!'
Heerlijk dineren
in onze bourgondische stijl
op planken met een selectie van onze kaart.
Hoofdgerechten plank
26,50 p.p.
Voor- en hoofdgerechten plank
34.50 p.p.
Voor- hoofd- en nagerechten plank
42.50 p.p.
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Plates
Onze plates worden geserveerd met
ambachtelijke friet of patatas bravas en een
frisse salade.
•Home made spare-ribs
langzaam gegaard in eigen marinade |
geserveerd met twee koude sauzen

19,50

•Schnitzelparadijs
paddenstoelenroomsaus óf
champignons | ui | spek

18,50

18,50
•Big burger; Wijnands favorite!
brioche bun | little gem | tomaat |
gebakken ui | pickle relish |
bacon | gebakken ei
keuze uit cheddar òf blauwschimmelkaas
•De fluffy burger
falafel burger op een brioche bun |
little gem | rode biet |
rucola | yoghurt munt saus

18,50

•Chickie saté
gemarineerde kippendijen |
satésaus | seroendeng |
noten | cassave | gebakken uitjes

18,50

19,50
•Beef on a stick
gemarineerde ossenhaaspuntjes | aioli

Weetje.. ?
Dat wij twee Oud
Hollandse kegelbanen
hebben? De oudste van
Nederland!
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Pannenkoeken
Al onze pannenkoeken worden geserveerd
met poedersuiker en stroop.
*kan ook glutenvrij
Naturel pannenkoek

7,50

Zelf samenstellen
Onze standaard pannenkoek is naturel.
Een zoete of hartige topping
toevoegen? Wij maken de pannenkoek
precies zoals jij wilt à 1,50 per topping!
Zoete toppings:
•Ananas
•Appel
•Kaneelsuiker
•Nutella
•Boerenjongens
Hartige toppings:
•Ham
•Kaas
•Spek
•Roombrie

Pannenkoeken favorites
•Best of Oldejeuje
gemarineerde kippendijen | spek |
paddenstoelen | ui | paprika

14,50

•Quattro formaggi
mozzarella | jonge kaas |
cheddar | blauwschimmelkaas

14,50

•Veggie pancake
brie | notenmix | rucola
Keuze: met of zonder rauwe ham

14,50
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Desserts
•Classic dame blanche
6,50
vanille roomijs, warme chocoladesaus
en slagroom
•Hatsikidee crème brûlée
7,50
van tonkabonen met dulce de leche ijs
en slagroom
•'Ik zag dat je naar me cheese cake'
witte chocolade cheesecake met
donker chocolade ijs en
een chocolade krokantje

6,50

•Mudster
smeuïg chocolade taartje met
walnoot ijs en caramelsaus

6,50

•Miss applepie
Vers appeltaartje uit de polder met
vanille roomijs en slagroom

6,00

•Koffiedessert
mix van onze nagerechten, koffie en
een heerlijk likeurtje naar wens

9,50

6.50
•Keep calm and carrot on
home made worteltaartje met roomkaas
frosting en walnoot ijs

Weetje.. ?
Dat onze appeltaart
door Miss Applepie op
ambachtelijke wijze
wordt gemaakt met
appeltjes uit de
polder...
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Made
with Love..
WIJNAND, ALINA
& SEM

