
Bij Sem
DRINKS & B ITES



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 t rots ;  ons  zoont je
Sem,  geboren op 11  mei  2020 .  Wi j

s taan voor  verse gerechten ger icht  op
de pure keuken en lekkere drank jes .

 
Onze kaart  i s  gebaseerd 

op Bourgondisch genieten,  waar in
kennis  en pass ie  samenkomen.

 
K i jk  verder ,  maak een keuze
en geniet  van a l  het  lekkers

dat  B i j  Sem jou te  b ieden heeft !

Wijnand, Alina
& Sem



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
 
Thee:
•Té de Origin (diverse smaken)
•Verse muntthee
•Verse gemberthee
 
Koffie specials:
•Italian coffee | amaretto
•Irish coffee | whisky
•Spanish coffee | tia maria 
 
•Warme chocolademelk
met slagroom + 0,50

Koffie & Thee Mooi Oldemarkt

Bij Sem

Taartje erbij?
• Miss Applepie 
verse appeltaart van Miss 
Applepie, uit eigen oven
 
• White chocolate dream 
huisgemaakte witte chocolade
cheesecake
 
• Mudster 
huisgemaakt smeuïg chocolade-
taartje
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'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!



Mooi Oldemarkt

Bij Sem
Frisjes
•Coca Cola 

•Coca Cola Zero

•Fanta Orange

•Fanta Cassis

•Sprite 

•Rivella Original

•Fuze Tea Sparkling Lemon 

•Fuze Tea Green

•Fuze Tea Mango 

•Finley Tonic

•Finley Ginger Ale 

•Finley Bitter Lemon 

•Chaudfontaine Still

•Chaudfontaine Sparkling

 

•Karaf ijswater
met verse munt en limoen/citroen.

*voor het bijvullen rekenen wij geen

kosten.
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•Vers geperste jus d'orange

•Schulp Appelsap 100% puur
•Schulp Appel-perensap 

100% puur

 

•Fristi

•Chocomel

•Halfvolle melk

Sappen & Zuivel
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'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.
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Mooi Oldemarkt

Bij Sem
Wijnen

•Verdejo-Sauvignon blanc, Spanje
citrus | frisfruitig | dorstlessend
glas 4,00 | fles 19,00

•Spätlese, Duitsland
zacht & zoet | sappig | fris en lieflijk
glas 4,00 | fles 19,00

•Chardonnay, Chili
vol | tropisch | rijk | hintje hout
glas 4,50 | fles 22,00

•Cava Brut, Spanje
feestelijke bubbel | fris | zacht
piccolo 10,00 | fles 25,00

•Tempranillo-Grenache, Spanje
friszoetig | voorjaarsfruit | vrolijk
glas 4,00 | fles 19,00

•Cabernet Sauvignon, Chili
zacht | kersen
fles 22,00

W
it

•Tempranillo-Syrah, Spanje
soepel | hintje kruidig | tikje vanille
glas 4,00 | fles 19,00

•Pinot Noir, Moldavië
licht | spannend | vurig | fruitig
fles 22,00

•Primitivo, Italië
zondoorstoofd | zwoel | kruidig | vol 
glas 4.75 | fles 24,00

Ro
sé

Ro
od

'Kwaliteitswijnen'
Onze wijnen zijn met

zorg & liefde
geselecteerd, met de

kennis van 
Sjoerd IJzerman 
van Winetable in

Steenwijk. 

•Pinot Grigio, Moldavië
notig | rijk | harmonieus
fles 27,50



•Mojito moment

rum, limoensap, munt, rietsuiker

 

•Raspberry Mojito

rum, limoensap, framboos, rietsuiker

 

•Pornstar Martini

vanille vodka, passievrucht, limoensap

 

•Margarita

tequila, cointreau

 

•Pornstar Mango

vanille vodka, mango, limoensap

 

 

•De Margo Meijerink

espresso martini

 

•Mango & Passievrucht Caipiroska

smirnoff, vodka, limoen, bubbel water

 

•Ginto moment

gin, tonic

 

•Alabama Slammer

amaretto, southern comfort, gin,

verse Jus 'd Orange

 

 •Long island icetea

gin, tequila, wodka, witte rum, triple sec, cola,

citroensap

 

•Scroppino 

 

•Verrassingscocktail

 

Mooi Oldemarkt

Bij Sem
Cocktails
Frozen cocktails

'Cocktail time!'
Speciaal voor de zomer hebben wij

iets nieuws: Frozen cocktails!
Een heerlijke mix van de bekende
smaken maar dan met een twist.

Verfrissend, verrassend en heel erg
lekker (al zeggen we het zelf)!

8,00

Cocktails 9,50



Mooi Oldemarkt

Bij Sem•Exotic
passievrucht, perzik
 
•Strawberry
aardbei, banaan
 
•Summerfruits
roos fruit, limoen

 

Smoothie
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My milkshake..
•Oreo
 
•Vanille
 
•Aardbei
 

 

'Altijd feest'
Al onze frozen cocktails
 kunnen ook alcohol vrij!

Shotje! 3,50

•Sambucca
 
•Boswandeling
 
•Tequila
 
•'Doe maar iets'
 

 



Mooi Oldemarkt

Bij SemSherry & Port:

•Dry sherry

•Medium dry sherry

•Quinta de Marrocos white port

•Quinta de Marrocos ruby port

•Quinta de Marrocos tawny port

 

Binnenlands gedistilleerd: 

•Jonge jenever

•Hoppe vieux
•Beerenburg

 

Likeuren:

•Amaretto

•Grand marnier 

•Khalúa 

•Licor 43

•Tia Maria

 

Whiskey & Cognac:

•Hennessy cognac

•ABK6 cognac VSOP

•Jack Daniel's whiskey

•Glendalough whiskey

 

Overig buitenlands

gedistilleerd:

•Carta Blanca

Sterke dranken
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De Borrel Bar
•Bourgondische bitterballen 
met mosterd mayonaise |
8 stuks
 
•Bittergarnituur mix
met chilisaus en mayonaise |
8 stuks
 
•Kaasloempia's
met chilisaus | 8 stuks
 
•Nacho's uit de oven
met guacamole, sour cream,
chilisaus en kaas
 
•Vlammetjes
met  chillisaus | 8 stuks
 
•Patatas bravas
gekruide aardappeltjes 
met aioli
 
•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
 
•Olijven
mix van mediterraanse olijven
 
•Kaas bitterballen
met chilisaus | 8 stuks

'Proef Oldemarkt!'
We maken gebruik

van veel
streekproducten.
Zo is bijvoorbeeld
onze Buffelplank

gevuld met allemaal
lekkers van de

Waterbuffelfarm 
in Oldemarkt!
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'OFYR PARTY!'
Wist je dat Bij Sem ook aan catering partijen doet?

Niet alleen bij ons restaurant maar ook bij jou op locatie!
Onze OFYR party's zijn voor de echte Bourgondiër!

Onze passie is om samen met jou te werken naar de perfecte beleving.
Onze Chef verzorgt samen met zijn parel

de OFYR en de bediening uw complete partij!
De OFYR biedt een compleet nieuwe manier om buiten te koken

en de gasten te vermaken.
We staan voor vakmanschap, eerlijke gerechten, verse producten en

uiteraard gezelligheid.
 

Geef jij binnenkort een feest(je), huwelijk, tuinfeest, borrel of iets heel
anders?

Wij zijn uw Live Cooking bedrijf!
Neem voor alle mogelijkheden contact met ons op en wie weet tot snel!

 





Made
with Love...

WIJNAND,  AL INA

& SEM


