“VAN ETEN WORD JE GELUKKIG & GASTVRIJHEID IS EEN BELEVING”

Met deze gedachte open ik dagelijks de deur van mijn restaurant.

SALADES

(basis: salade, tomaat, komkommer & rode ui)

Gasten blij maken met (h)eerlijke maaltijden is mijn motto. Om dit

Salade met geitenkaas

€ 12.75

Levendigheid in en om het restaurant, passende muziek,

Caesarsalade

€ 12.75

Gerookte zalmsalade

€ 12.75

te bewerkstelligen heb je een uitgesproken gastvrijheid nodig.

vriendelijke mensen, showcooking of gewoon lekker genieten van
alles wat er om je heen gebeurt.

Dit heeft voor mij zijn oorsprong in de Franse ontdekkingsreizigers,

pesto, gedroogde tomaat en
gebrande nootjes
kalkoenborst, spekjes, geraspte kaas,
croutons & knoflookdressing
croutons, mieriksworteldressing en dille

die zich in vroeger eeuwen vestigden op locaties rondom de rivier
Mississippi en in de staat Louisiana. Het bourgondische leven en
de zuidelijke Amerikaanse smaakstijlen vormen voor mij de rode
draad in mijn dagelijkse rol als “patron”.

TASTY TOSTI’S

Deze typische levensstijl uit de ‘Southern cities’ van Louisiana, die

Boerenkaas

€ 5.25

Beenham / Boerenkaas

€ 5.75

Spinazie / Boerenkaas / Tomaat

€ 6.25

Mozzarella / Pesto / Geitenkaas

€ 6.95

Kalkoen / Boerenkaas / Spek

€ 6.75

zich verder kenmerkt door bluesmuziek, vindt u dagelijks terug in
ons restaurant.

Het pand, waarin Restaurant De Zeven Wouden zich bevindt, heeft

een rijke historie. Rond 1695 opent herberg De Zeven Wouden haar
deuren.

Door de jaren heen heeft de herberg niet veel andere namen dan
“De Zeven Wouden” gehad, – behoudens varianten als

“Zevenwouden” of “Sevenwolden”, welke verwijst naar de vroegere
indeling in de Kwartieren van Friesland (1579 – 1795): Oostergo,

Westergo, het district der Zeven Wouden en een stedenkwartier,
bestaande uit de elf steden.

- LUNCHKAART -

Het gebruikte brood wordt dagelijks door onze lokale
bakker bezorgd.
Onze creativiteit en gewaagde ideeën hebben ervoor
gezorgd dat wij beschikken over unieke en niet
alledaagse gerechten.

Boerenkaas

ÉCHTE boerenkaas van onze kaasboer uit
Montfoort

€ 6.25

Carpaccio

€ 9.95

met honing-mosterdsaus

De belegde broodjes en tosti’s kunnen ook glutenvrij
geserveerd worden, meerprijs € 2.50

Gezond

kaas, ham, salade, ui, ei, komkommer &
tomaat

SOEPEN

Friese uiensoep

€ 6.75

Romige bisque van garnalen

€ 7.75

Romige Mosterdsoep

€ 6.75

met uitgebakken spek & berenburg

PLATES
Zalmfilet

€ 16.50

Spareribs (normaal / hot / extra hot)

€ 16.50

frites, salade, wittewijnsaus & mayo
frites, salade, mayo

Saté

frites, salade, mayo, kroepoek & pittige
pindasaus

Afrekenen geschiedt per tafel, niet per persoon

€ 16.50

€ 8.75

Gerookte Zalm

€ 9.25

Tonijnsalade

€ 8.95

mierikswortel, rode ui & kappertjes

met brood geserveerd

€ 6,25

Beenham

pesto, kaas, pijnboompitten en gedroogde
tomaten

geserveerd met gesmoorde rivierkreeftjes

wit of meergranen

wit of meergranen

Onze lunchkaart is met zorg samengesteld.

met gegratineerd suikerbrood

WARM BELEGDE BROODJES

KOUD BELEGDE STOKBROODJES

ONZE LUNCHKAART...

naar eigen recept, met rode ui, knoflook,
peper en kappertjes

“Po Boy”

€ 9.25

De Zeven Wouden

€ 9.50

Brie

€ 7.75

Warm Vlees

€ 8.75

“Big Willem”

€ 9.75

Portabelloburger

€ 13.75

Krokante Kipburger

€ 13.75

Hamburger, op een Friesche bol

€ 13.75

Uitsmijter 7 wouden stijl

€ 9.25

Kroket met brood of frites

€ 6.25

Extra kroket
Extra frites
Mayo, curry of ketchup

€ 1.75
€ 2.75
€ 1,00

pulled chicken met verfrissende koolsalade
kaas, salami, salade, knoflooksaus,
gebakken ui, champignons & paprika
met honing en walnoten
gebakken rollade, satésaus en ei
gepekelde varkensprocureur met
srirachamayo, icebergsla & ingemaakte rode ui

geserveerd op een brioche, met gegrilde courgette,
aubergine, zoete aardappel en geitenkaas
met spek, rode ui, augurk, ijsbergsla en pikante saus

HOT DOGS (50% rund / 50% lam)
In samenwerking met de lokale slagerij hebben wij
deze unieke hot dog ontwikkeld, een lust voor de
mond, geserveerd in een knapperig broodje.

Traditioneel

gebakken uitjes, zuurkool, ketchup & mosterd

Kaas-spek

gegratineerd met speklardons en boerenkaas

Afrekenen geschiedt per tafel, niet per persoon

€ 10.35
€ 10.35

huisgemaakt van biologisch gehakt van de
runderen, grazend op natuureiland ‘de Gouden
Boaiem’ tussen Woudsend en Heeg, geserveerd
met ijsbergsla, tomaat, jalapenos en pikante saus
kaas, ham, spek & rosbief

