
EIEREN
Keuze uit wit- of meerzaden brood

Prijswinnaar Best Veggie Burger 19,50
Laat je verrassen!

Spareribs     23,50
langzaam gegaarde spareribs in eigen marinade
geserveerd met twee koude sauzen
Schnitzel     19,50
paddenstoelroomsaus óf gebakken champignons | ui |
spek 
Big burger     19,50
brioche bun | little gem sla | tomaat | gebakken ui |
pickle relish | bacon 
keuze uit: cheddar óf blauwschimmelkaas 
Kip saté     22,50
gemarineerde kippendijen | satésaus| seroendeng |
noten | cassave | gebakken uitjes
Fish & Chips     21,50
heek fillet | huisgemaakte ravigotte saus 

Zalmmoot op de huid    24,50
gegrilde zalm| saus van beurre blanc 
Grote garnalen     25,50
in het harnas | zwarte pasta | knoflook | gegrilde citroen
Gevulde portobello     18,50
risotto| doperwten| oesterzwam | feta 
Tournedos van ossenhaas     28,50
krachtige truffeljus
Wild stoofpotje     23,50
winterwortel | zilverui | gemengde paddenstoelen
Rib-eye     27,50
chimichurri 
Bloemkool steak     16,50
cajun |gepofte paprika saus | zwarte pasta | krokant van
Parmezaan
Rib roast     24,50
gegrilde rib roast| jus van tijm | zacht honing  

LUNCH GERECHTEN
 

Clubbin'     11,50
getoast brood| gegrilde kip| spek |tomatensalsa| kaas
Twaalf uurtje Bij Sem     12,50
kleintje soep naar keuze| broodje- kroket| broodje
carpaccio of gerookte zalm 
Waldkorn zalm     11,50
gerookte zalm| gefrituurde kappertjes| flinterdunne
rode ui| limoenmayonaise 
Carpaccio Bij Sem     12,50
broodje carpaccio met balsamico stroop of
truffelmayonaise| oude kaas snippers | pittenmix
Kroketten op brood     10,50
twee Bourgondische rundvleeskrokketten op brood|
mosterdmayonaise. Vega ook mogelijk!
Vegan Verrassing     10,50
broodje pulled oesterzwam | jackfruit 
Croque monsieur     9,50
gesmolten kaas | beenham | bechamel saus
Croque Vega     10,50
oesterzwam | gegrilde halloumi| tomatensalsa
Broodje ossenhaas     14,50
Italiaanse bol | gebakken ossenhaas puntjes | ui |
champignons | aioli 

S O E P E N                               
Wisselende soep    6,50                                         
vraag de bediening voor de soep van de dag 
Romige Mosterdsoep 6,50 
met gerookte zalm of gebakken spek
Romige paddenstoelensoep     6,50
met huisgemaakte kruidencroutons 

Uitsmijter     7,50
ham en/of kaas 
Uitsmijter carpaccio     14,50
ossenhaas met peperkorst | oude kaas| truffel
mayonaise | pittenmix 
Uitsmijter Bij Sem    9,50
verse groenten| ham | spek | kaas
Omelet     7,50
ham en/of kaas 
Omelet Bij Sem    9,50
verse groenten| ham | spek | kaas

MAALTIJDSALADES
met vers gebakken brood

Surf & Turf     15,50
gebakken biefstukpuntjes| gamba's in knoflook | aioli |
bosui 
Carpaccio Bij Sem    14,50
ossenhaas met peperkorst | oude kaas |
truffelmayonaise | pittenmix 
Warm gerookte zalm     15,50
gerookte zalm| gefrituurde kappertjes| flinterdunne
rode ui| limoenmayonaise 
Herfstsalade    14,50
gegrilde pompoen| roodlof | gebakken paddenstoelen
| feta | gebrande pittenmix 

PLATES
met gekruide aardappel crisps en verse salade

D é  p r i j s w i n n e n d e  B e s t e
V e g g i e  B a s e d  B u r g e r

VOORGERECHTEN

Broodmandje     6,50
vers gebakken brood | aioli | kruidenboter
Drieluik van vis    12,50
gebakken gamba| salade van warm gerookte zalm met
mosterd dille mayonaise | rillette van makreel | wasabi
kroepoek 
Carpaccio Bij Sem     12,50
ossenhaas met peperkorst | oude kaas | carpaccio of
gerookte zalm 
Tijgergarnalen    11,50
gamba's gebakken in knoflook| verse kruiden| lente ui|
mini brioche  
Gevulde champignons     9,50
blauwe kaas| roomkaas | gegratineerd met oude kaas |
huisgemaakte balsamico stroop
Gerookte eendenborst     12,50
frisée sla | sinaasappel | crostini met vijgenchutney 
Mix 'Bij Sem'     14,50
De 'Bij Sem' beleving: een rijk gevulde plank met een
selectie van voorgerechten; te bestellen vanaf 2
personen, prijs p.p. 
Ook vegetarisch te bestellen

HOOFDGERECHTEN
met groenten garnituur en seizoensgebonden

aardappel gerecht 

Aardappelgratin
Stoofperen
Aardappel Crispers
Verse salade
Warme groenten 

Champignon/ui/spek
Zwarte pasta 
Risotto
Friet
Zoete aardappel friet 

B I J G E R E C H T E N  3 , 5 0
P E R  G E R E C H T  

 
 
 

Te bestellen van 12:00 uur tot 17:00 uur
 
 

Te bestellen van 17:00 uur tot 20:00 uur
Te bestellen van 12:00 uur tot 20:00 uur

 
 
 

Te bestellen van 12:00 uur tot 20:00 uur
 
 
 
 

PANNENKOEKEN
Best of Oldejeuje     14,50 
Gemarineerde kippendijen | spek | paddenstoelen | ui |
paprika 
Één, twee, brie     14,50
Roombrie | pittenmix | veldsla | paprika | honing Keuze
met of zonder rauwe ham 
Salmone     14,50 
Gerookte zalm | rode ui | kappertjes | limoenmayonaise 



Wij kunnen uw compleet
ontzorgen tijdens uw feest of
evenement (food & beverage,
tent, catering) voor groepen van
20 tot 500 personen. Vraag voor
meer informatie. 

Wij bieden ook de mogelijkheid
voor (grote) groepen om bij ons
te komen dineren / uw feest te
vieren. Vraag de bediening naar
de mogelijkheden. 

Chef-kok Youri is vijfde
geworden bij de Best Veggie
Based Burger Benelux
competitie in Maastricht. Proef
deze winnende burger nu zelf!

Onze spareribs worden 24 uur
langzaam gegaard op lage
temperatuur. Dit zorgt ervoor
dat de spareribs super mals zijn.
Bestel en proef het zelf!

Onze heerlijke appeltaart van
Miss Applepie wordt gemaakt
van appeltjes uit de polder!

Wij serveren heerlijke wijnen van
Winetable. Deze wijnimporteur
is gevestigd in Steenwijk en
biedt een breed assortiment aan
wijnen aan. 

Op onze nieuwe kaart ziet u veel
van deze tekens staan. Dit
betekent dat het gerecht
vegetarisch is of vegetarisch
geserveerd kan worden. 

Voor- hoofd- en nagerecht plank
42,50 p.p.

 
Voor- en hoofdgerechten plank

34,50 p.p.
 

Hoofdgerechten plank 
26,50 p.p. 

Bourgondisch genieten!

De favoriet van de chef! Verrassende
combinaties: heerlijke vlees-, vis-, kip-
en groente gerechten van de kaart
geserveerd op grote planken. 

Dit is een rondje kaart waar je
gegarandeerd het wáuw effect bij hebt.
En dat begint al bij het zien van de met
passie opgemaakte planken.

Vraag onze gastheer/vrouw voor de
bijpassende wijnen of bieren.

Genieten doe je samen!

Welkom bij Restaurant | Bij
Sem!

 
Ons motto is: "Genieten doe je

samen!"
Met onze verrassende gerechten,

kennis en passie hopen we alle
culinaire harten van heel Oldemarkt

en omstreken te veroveren. 
 

Vanaf het eerste kopje koffie tot de
laatste borrelhap willen wij mensen

verwennen. 
 

 Maar we willen zeker onze jongste
gasten niet vergeten! Met een

binnen- en buiten speelparadijs en
skelterbaan waar ook kinderfeestjes

kunnen worden gehouden.
 
 

Wees welkom en weet: geen wens is
te gek!

WIST U DAT??BOURGONDISCH RONDJE 


