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Gebak
Ambachtelijke appeltaart        4,50
Honing walnotentaart      4,50
Apfelstrudel uit de oven       4,50
Divers gebak van Bakkerij Lindeboom      4,50
Saucijzenbroodje        4,50
Slagroom          0,75

Bittergarnituur
Bourgondische rundvleesbitterballen      
8 stuks met mosterd.         8,00
Gemengde bittergarnituur       
8 of 16 stuks met mayonaise en curry.    8,00/15,50
Vlammetjes          
8 stuks met chillisaus.  9,00
Nacho's          
gegratineerd met kaas, geserveerd met salsadip en guacamole  8,00
Kaasstengels 
8 stuks met chillisaus.       9,00

Borrelplateau (tot 21.00 uur)
kaas, worst, serranoham, zalm, amandelen,brood en warme hapjes.  
2 personen        17,50
4 personen                 30,00

Voor allergiën en/of diëten: vraag naar onze gastvrouw/gastheer.

Welkom bij Brasserie de Zeven Deugden

De Zeven Deugden het restaurant tegenover de brug over de 
Overijsselse Vecht in Dalfsen!

In het monumentale pand aan de Prinsenstraat zult u een sfeervolle brasserie 
vinden, waar jong en oud zich op zijn gemak zal voelen.

Zeven dagen in de week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat staan 
wij voor u klaar om u gastvrij te ontvangen in de “ huiskamer van Dalfsen”, 

met prettige bediening en gerechten die goed op smaak zijn bereid.
Met een geweldig terras voor de zomerdag en een heerlijke serre,

 waar u kunt genieten van een kopje koffie, lunch of  een smakelijk 
diner en een goed glas wijn met uitzicht over de Vecht.

 Ook hebben wij een ruime bovenzaal, geschikt voor feesten, partijen. 
Heeft u wensen en/of  een dieet? In overleg is in principe “alles” mogelijk. 

Daarnaast denken wij ook graag mee op het gebied van een
 bruiloft, feest, catering of  vergadering.

Voor vragen of  reserveringen neemt u door middel van 
onderstaande mogelijkheden contact met ons op.

Dit kan telefonisch op 0529-434100 
of  via info@dezevendeugden.nl

Honden groot of  klein, mits aan de lijn en droog, zijn toegestaan.



Om te beginnen
Broodselectie        6.00
Vers afgebakken brood met kruidenboter en kruidensaus.

Soepen 
Mama Mia         
Italiaanse soep van pomodori tomaat met verse 
pesto en een vleugje room. 7,50
Abraham’s favoriet       
Zachte romige soep van Zwolse mosterd en uitgebakken spekjes. 7,50
Dagsoep         
Vraag uw gastvrouw/gastheer. 7,50

Tosti`s
Tosti ham en kaas.        6,25
Tosti hawai.           6,75

Broodjes  keuze uit wit of bruin.

Gezond met ham, kaas, komkommer, tomaat, 
gekookte ei, rauwkost en sla.       8,50
Brie (warm) met walnoten, honing en sla.     10,00               
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes en rode ui.   11,00
Warme beenham met mosterdsaus.     10,00
Gerookte zalm met mosterd-dillesaus. 13,00
Carpaccio van rund met tru�elmayonaise, rucola en parmezaan.  13,00

Pannenkoeken
Naturel         9,50
Appel, spek, kaas of ham vanaf     10,50
Kinderpannenkoeken vanaf      7,50

Plategerechten 'de Zeven Deugden'
Ambachtelijke gehaktbal uit de jus met brood 10,00
Kipsaté van kippendijen met satesaus,
atjar, kroepoek en stokbrood. 16,00

Bovenstaande gerechten zijn ook met friet en mayonaise 
te bestellen. Meerprijs         2,50

VII Deugden burger       
Burger van Black Angus rund met cheddar kaas, spek, 
komkommer, tomaat, ui, friet en salade.   16,00

Smoothies en verse jus d'orange
Jus d'orange
vers geperste sinaasappelsap.     4,00
Strawberry Breeze       
Aardbei, banaan, appelsap en sinaasappelsap.   5,50
 Pineapple    
Ananas, mango, appelsap, sinaasappelsap. 5,50

Zeven Deugden lunch
Diverse soorten beleg geserveerd met diverse mini broodjes en
keuze uit de 3 dagsoepen
o.a. carpaccio,brie,tonijnsalade,gehaktballetje,�let american, 
zalm etc.
Te bestellen vanaf 2 personen       p.p16,50

Uitsmijters       
Uitsmijter ham en kaas      10,00
Uitsmijter `Deugt wel`      11,50
twee sneetjes brood belegd met ham kaas, rosbief, drie gebakken 
eieren met daar bovenop gebakken champignons en uien.

Kroketten
Twee rundvleeskroketten `de Bourgondiër` met brood.         10,50
Twee groentenkroketten `van Dobben met brood. 11,00
Twee kaaskroketten `van Dobben`met brood.  11,00

Bovenstaande gerechten zijn ook met
friet en mayonaise te bestellen. Meerprijs    2,50

Maaltijdsalades
Carpaccio met tru�elmayonaise.      15,00 
Gerookte zalm�let met mosterd-dillesaus.     15,00
Geitenkaas (vegetarisch) met honing  en walnoten.    15,00
Biefstuk gebakken reepjes biefstuk met teriyakisaus.    16 ,00

Bovenstaande salades worden geserveerd met brood en roomboter.


