Bij Sem
DRINKS & BITES

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 Oldemarkt
Koffie & Thee
Geniet van onze heerlijke Manetti
koffie en Té de Origin.
•Koffie
•Decafé
•Espresso
•Cappuccino
•Koffie verkeerd
•Latte macchiato
•Latte special
Vraag ons naar de smaken

2,40
2,40
2,30
2,75
3,00
3,25
3,50

Thee:
•Té de Origin (diverse smaken)
•Verse muntthee
•Verse gemberthee

2,50
3,00
3,00

Koffie specials:
•Italian coffee | amaretto
•Irish coffee | whisky
•Spanish coffee | tia maria

5,50
5,50
5,50

•Warme chocolademelk
met slagroom + 0,50

Bij Sem

3,00

Taartje erbij?
• Miss Applepie
verse appeltaart van Miss
Applepie, uit eigen oven

4,50

• White chocolate dream
huisgemaakte witte chocolade
cheesecake

4,50

• Mudster
huisgemaakt smeuïg chocoladetaartje

4,50

• Keep calm and carrot on!
heerlijk worteltaartje

4,50

'Proef de omgeving!'
Onze appeltaart van
Miss Applepie
wordt in de polder
gemaakt met verse
Hollandse appels.
De taart gaat
vervolgens in onze
eigen oven.
En dat proef je!
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Frisjes
•Coca Cola
•Coca Cola Zero
•Fanta Orange
•Fanta Cassis
•7-Up
•Rivella Original
•Lipton Ice Tea Original
•Fuze tea Green
•Fuze Tea Mango
•Finley Tonic
•Finley Ginger Ale
•Finley Bitter Lemon
•Sourcy Blauw
•Sourcy Rood

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

•Karaf ijswater
met verse munt en limoen/citroen.
*voor het bijvullen rekenen wij geen
kosten.

0,5 L
1,0 L

'Puur natuur!'
De sappen van
Schulp zijn
natuurtroebel en
zonder kunstmatige
toevoegingen. Zo
blijven de sappen zo
dicht mogelijk bij de
smaak van het
Nederlandse fruit
waarvan het
geperst is.

3,00
5,00

Sappen & Zuivel
•Vers geperste jus d'orange
•Schulp Appelsap 100% puur
•Schulp Appel-perensap
100% puur

3,75
2,90
2,90

•Fristi
•Chocomel
•Halfvolle melk

2,75
2,75
2,50

Mooi Oldemarkt
Sterke dranken
Sherry & Port:
•Dry sherry
•Medium dry sherry
•Quinta de Marrocos white port
•Quinta de Marrocos ruby port
•Quinta de Marrocos tawny port

3,00
3,50
4,50
4,50
4,50

Binnenlands gedistilleerd:
•Jonge jenever
•Hoppe vieux
•Beerenburg

3,00
3,00
3,00

Likeuren:
•Amaretto
•Grand marnier
•Khalúa
•Licor 43
•Tia Maria

5,00
5,00
4,00
4,50
4,50

Whiskey & Cognac:
•Hennessy cognac
•ABK6 cognac VSOP
•Jack Daniel's whiskey
•Paddy whisky
•Glendalough whiskey

4,85
7,50
5,50
5,50
6,50

Overig buitenlands
gedistilleerd:
•Carta Blanca

4,25
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Wijnen
•Verdejo-Sauvignon blanc, Spanje
citrus | frisfruitig | dorstlessend
glas 3,75 | fles 17,00
•Spätlese, Duitsland
zacht & zoet | sappig | fris en lieflijk
glas 3,75 | fles 17,00
•Chardonnay, Chili
vol | tropisch | rijk | hintje hout
glas 4,25 | fles 19,00
tiW

•Cava Brut, Spanje
feestelijke bubbel | fris | zacht
piccolo 7.50 | fles 20,00

•Tempranillo-Grenache, Spanje
friszoetig | voorjaarsfruit | vrolijk
glas 3,75 | fles 17,00
•Languedoc Reserve, Frankrijk
zomers | aantrekkelijk | fris | licht
fles 18,00
ésoR

'Kwaliteitswijnen'
Onze wijnen zijn met
zorg & liefde
geselecteerd, met de
kennis van
Sjoerd IJzerman
van Winetable in
Steenwijk.

•Cabernet Sauvignon, Chili
zacht | kersen
fles 19,00

•Tempranillo-Syrah, Spanje
soepel | hintje kruidig | tikje vanille
glas 3,75 | fles 17,00
•Primitivo, Italië
zondoorstoofd | zwoel | kruidig | vol
glas 4.50 | fles 21,00
dooR

•Pinot Noir, Moldavië
licht | spannend | vurig | fruitig
fles 18,00
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'Proef Oldemarkt!'
We maken gebruik
van veel
streekproducten.
Zo is bijvoorbeeld
onze Buffelplank
gevuld met allemaal
lekkers van de
Waterbuffelfarm
in Oldemarkt!

De Borrel Bar
•Bourgondische bitterballen
met mosterd mayonaise |
8 stuks

8,50

•Bittergarnituur mix
met chilisaus en mayonaise |
8 stuks

8,50

•Kaasloempia's
met chilisaus | 8 stuks

9,00

•Nacho's uit de oven
met guacamole, sour cream,
chilisaus en kaas

9,50

•Vlammetjes
met chillisaus | 8 stuks

9,00

•Patatas bravas
gekruide aardappeltjes
met aioli

7,50

8,50
•Buffelplank
verrassende mix van koude en
warme borrelhapjes; te bestellen
vanaf 2 personen, prijs p.p.
(ook vegetarisch te bestellen )
•Breadwinner
geserveerd met
kruidenboter en aioli
en hummus van rode biet

6,50

•Olijven
mix van mediterraanse olijven

5,50

Made
with Love..
WIJNAND, ALINA
& SEM

