Bij Sem
LUNCHKAART

Mooi Oldemarkt | Bij Sem
‘Onze wereld van eten, drinken en gezelligheid’

Ons motto is:
"Genieten doe je samen"
We hebben het restaurant vernoemd
naar onze grote trots: ons zoontje
Sem, geboren op 11 mei 2020. Wij
staan voor verse gerechten gericht op
de pure keuken en lekkere drankjes.
Onze kaart is gebaseerd
op Bourgondisch genieten, waarin
kennis en passie samenkomen.
Kijk verder, maak een keuze
en geniet van al het lekkers
dat Bij Sem jou te bieden heeft!

Wijnand, Alina
& Sem

Mooi
Mooi Oldemarkt
Oldemarkt
Broodjes
Keuze uit:
vers gebakken wit of meerzaden brood.
•Clubbin'
getoast brood | gegrilde kip |
spek | tomatensalsa | kaas

10,50

•'Van alles wat
kleintje soep naar keuze |
broodje kroket |
broodje carpaccio of zalm

11,50

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

10,50

•Toasty Veggie!
toast met hummus van rode biet |
gegrilde groenten | gebrande noten

10,50

•Krokkie
twee Bourgondische rundvleeskroketten | mosterdmayonaise
Liever vegetarische kroketten?
Vraag de bediening welke we op
dit moment hebben!

9,50

Soepen
Onze soepen worden geserveerd
met heerlijk vers gebakken brood.
•Tomato bomb
soep van geroosterde tomaten uit de
Josper | verse groenten | kruiden

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 kaasbrood.

6.50
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Panini's
De panini is van origine een belegd italiaans
broodje. Dit wordt vaak gezien als de
vervanger voor een tosti.
Panini met twee toppings
Extra topping? + 1.00
Vlees / Vis toppings:
•Rauwe ham
•Beenham
•Spianata Romana
•Spek
•Kippendij
•Zalm
Kazen toppings:
•Jonge kaas
•Oude kaas
•Roombrie
•Mozzarella
•Cheddar
Vega toppings:
•Pesto
•Tomatensalsa
•Ananas
•Rode ui

Weetje.. ?
Dat wij de heerlijke
verse mozzarella van
de Waterbuffelfarm
uit Oldemarkt hebben!

7,50

Mooi Oldemarkt
Eiergerechten
Keuze uit: wit of meerzaden brood.
•Uitsmijter
ham, spek en/of kaas
•Uitsmijter carpaccio
dungesneden diamanthaas | oude
kaas | truffelmayonaise | pittenmix

7,50
12,50

•Uitsmijter 'Bij Sem'
verse groenten, ham, spek en/of kaas

8,50

•Omelet
ham, spek en/of kaas

7,50

•Omelet 'Bij Sem'
verse groenten, ham, spek en/of kaas

8,50

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 ?
Onze heerlijke carpaccio eerst
op de Josper grill gebakken wordt voor
een echte rustieke smaak.
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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 |
kastanjechampignons | 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

Mooi Oldemarkt
Plates
Onze plates worden geserveerd met
ambachtelijke friet of patatas bravas en een
frisse salade.
19,50
•Home made spare-ribs
langzaam gegaard in eigen marinade |
geserveerd met twee koude sauzen
•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 bieten |
rucola | yoghurt munt saus

18,50

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

18,50

•Beef on a stick
gemarineerde ossenhaaspuntjes
uit de Josper | aioli

19,50

Weetje.. ?

Dat wij twee Oud
Hollandse kegelbanen
hebben? De oudste van
Nederland!

Bij Sem

Made
with Love..
WIJNAND, ALINA
& SEM

