Á la carte
Se7en Signature gerechten
Voorgerechten

Welkom bij restaurant Se7en!
Ons team heet u van harte welkom en zal er alles aan doen om u een
onvergetelijke avond te bezorgen.
Ons restaurant bevindt zich in een monumentaal pand waar vroeger zich
onder andere het postkantoor en een belastingkantoor hebben gehuisvest.
Laat u verrassen door de creativiteit van onze keuken en geniet van deze
avond!

Coquille
Yoghurt| Pompoen| Hazelnoot| Koolrabi

15,50

Limousin Rund
Tartaar| Langoustine|
Witte boon| Kerrie| Avocado| Kafir

11,50

Ganzenlever
Diverse bereidingen|
Appel| Brioche| Framboos| Biet

16,50

Chef’s Choice
Kleine proeverij van verschillende gerechten
Te bestellen vanaf 2 personen

17,50 P.P.

Smaak & Beleving
Laat u verrassen door de chef en zijn team met ons verrassingsmenu.
Wij kunnen te allen tijde rekening houden met uw dieetwensen
en voorkeuren.

3 Gangen menu
4 Gangen menu
5 Gangen menu
6 Gangen menu
7 Gangen menu

34,50
42,50
49,50
58,50
67,50

Voor kaas i.p.v. dessert vragen wij een meerprijs van 4,50

All-in menu

Tussengerechten
Bisque
A la chef

13,50

Corvina
Venkel| Rettich| Kumquat| Risotto| Zonnebloempit

12,50

Zwezerik
Knolselderij| Aardappel| Enoki| Mosterd

15,50

Tussengerechten zijn ook als hoofdgerecht te bestellen
tegen een meerprijs.

Hoofdgerechten

5 gangen verrassingsmenu inclusief bijpassend wijnarrangement,
tafelwater & koffie– of theeservies.
74,50

Griet
Ravioli| Peterselie wortel| Belperknolle| Groene mosterd

24,50

Entrecôte
Barigoule| Witlof| Gruyère| Pommes Paolo| Jus van olijf

28,50

Bresse Duif
Polenta| Maïs| Snijboon| Biet| Eigen jus

29,50

Tournedos Rossini
Ganzenlever| Groene asperge| Sjalot| Madeira

34,50

Kaas i.p.v. dessert 4,50
Extra gerecht met bijpassende wijn

12,50

Extra kaas met bijpassende wijn

15,00

Bijpassend wijnarrangement
Onze sommelier kiest voor u verschillende wijnen uit om met de
gerechten tot een verrassende & unieke smaaksensatie te komen.
Ook is het mogelijk om een BOB arrangement te bestellen.
Vraag hiervoor naar de wijnkaart.

In onze gerechten kunnen allergenen aanwezig zijn.
Vertel ons wat we hierin voor u kunnen betekenen.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie en/of voedselintolerantie. Aanwezigheid van allergenen in onze gerechten is
echter nooit 100% uit te sluiten.

Nagerechten
Dame Blanche
In een uniek en smaakvol jasje

8,50

Grand Inspiration
Seizoen Inspiratie| Creatie van de chef

11,50

Kaasassortiment van onze kaastafel
Notenbrood| Appelstroop| Compôte

13,50

