
Voorgerechten  
Brood met kruidenboter en kruidensaus  6,00

Burgers
BURGER CLASSIC (150 gr)
100% runder burger met burger saus, komkommer, 
ijsbergsla, ui, tomaat, spek, augurk en cheddar  12,50

BURGER 1231 ROYALE  (200 gr)
Black Angus burger met barbecue saus, komkommer, 
ijsbergsla, tomaat, augurk, spek, ui en gegratineerd
met cheddar       16,00

VEGABURGER (170 gr)
met saus, komkommer, ijsbergsla, ui, tomaat en augurk       16,00
evt uit te breiden met mozzarella 17,00

Salades met brood
Zalm salade 15,00

Carpaccio salade  15,00

Vega salade met geitenkaas  15,00

Soepen
Huisgemaakte soepen 
met brood

Mosterdsoep  7,50

Tomatensoep  7,50

Onze soepen zijn ook 
koud af te halen 
per liter       10,00

Ribs
Spare-ribs 450 gr 17,50
met knoflook-en chilisaus
                                                                              
Spicy Spare-ribs 450 gr      17,50
met knoflook-en chilisaus

Alle burgers, ribs en grill 
gerechten worden begeleid 
met friet, mayonaise en 
verse rauwkost.
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Grill 
gerechten
RIBEYE
Runder ribeye met kruidenboter 
en warme groenten  18,00

GEBAKKEN SCHNITZEL
met champignon roomsaus 16,00

CHICKEN
Halve kip  van het spit. 16,00

SATÉ
Kipsaté met atjar en kroepoek  16,00

ZALMFILET
Zalmfilet met bearnaisesaus en
warme groenten 18,00

Alle burgers, ribs en grill gerechten 
worden begeleid met friet, 
mayonaise en verse rauwkost.
  

Kids menu
Patat met frikandel of kroket
met mayonaise, appelmoes 
en presentje 7,00

Patat met kipnuggets
met mayonaise, appelmoes 
en presentje 7,00

American Pancakes 
met poedersuiker, stroop en presentje 8,00

   

Pasta’s
TAGLIATELLE
Tagliatelle met kip, spinazie, cherry en 
zongedroogde tomaten, champignons, 
gedroogde tuinbonen en cashewnoten, 
olijven,pesto en mozzarella.       18,00

VEGETARISCHE TAGLIATELLE
Tagliatelle met spinazie, cherry en 
zongedroogde tomaten, champignons, 
gedroogde tuinbonen en cashewnoten, 
olijven, pesto en mozzarella.      17,50

Afhaal menu 
Brasserie de VII Deugden

 
Bel naar 0529 434100 en geef uw bestelling 

door tot 20.00 uur 7 dagen per week.
Prinsenstraat 2 - 7721 AJ Dalfsen


