
de    heuveltjes
eten & drinken

Wijnen
Mousserend per  glas glas  � es
Bujonis Cava  € 5,75 € 29,50
Louis Roederer Champagne Brut   €  75,00
Ruinart / Laurent  Perrier  / Veuve / Moët                      (op aanvraag)

Open wijn wit
Carlo Damiani Pinot Grigio € 4,50 € 22,50   
fris  |  fruitig  |  veel sap  |  lekker borrelen 

Arts Noble, Chardonnay, Maule Valley, Chili 
soepel  |  mineralen  |  tropisch fruit  |  vanille  |  romig € 4,75 € 23,50

Viognier 5. Frankrijk Languedoc 
droog  |  fruitig  |  toegankelijk  |  steenfruit  |  kruidig

Open wijn rosé
Tiberius,  Grenache/Cinsault, Pays d Oc, Frankrijk
fris  |  fruitig  |  aarbei  |  kers  |  aangenaam € 4,50 € 22,50

Zoet wit
Monsieur et Mademoiselle Juliette,
Moelleux, Gascogne, Frankrijk  €  4,50  € 22,50 
aromatisch  |  gele perzik  |  abrikoos  |  exotisch

Open wijn rood
Toro d Oro, Merlot, Curico Valley, Chili € 4,50  € 22,50 
intens  |  zacht  |  bosbes  |  cassis  |  levendig

De Feudis Primitivo  € 5,50 € 27,50 
zacht  |  kruidig  |  klein zoetje  |  makkelijk

Wijn te bestellen alleen per  � es
Grand  Blanc de Bertier (wit)   € 36,50 
vol  |  kruidig  |  rijpe tonen  |  houtgerijpt  |  stevig

Masseria Trajone, Nero d  Avola, Sicilië, Italië (rood)   € 39,50 
sappig I kruidig I zwoel I donker  fruit I vanille

Aalto Ribera  del Duero                       (op aanvraag)
stevig  |  complex  |  fruit  |  complex  |  TOP

Cocktails
Gin & Tonic Beefeater € 7,20
Gin & Tonic Tanqueray € 8,50
Gin & Tonic Bombay Sapphire € 9,50
Gin & Tonic Hendricks € 10,75

Moscow Mule € 7,75
wodka  |  gemberbier  |  limoen  |  ijs

Espresso Martini € 8,75
ko�  elikeur  |  wodka  |  espresso  |  ijs

Mojito € 8,75
Bacardi rum  |  verse munt  |  limoen  |  soda

Negroni € 7,75
Gin  |  campari  |  vermouth  |  ijs 

Cosmopolitan € 8,75
Cointreau  |  vodka  |  limoen  |  cranberry 

Spritz € 7,75
Aperol of limoncello  |  cava  |  bruiswater   

Mocktail Virgin Mojito 0.0 € 6,50
Sprite  |  soda  |  verse munt  |  limoen  |  rietsuiker 



LUNCHGERECHTEN 
(tussen 11:30 en 16:30 uur) 

OER Brood (keuze uit wit of bruin)
Tosti (ham/kaas – kaas – ham)   € 4,75
Kroketten 2 stuks op brood   € 9,75
Oerbrood met carpaccio van ossenhaas met parmezaan, 
tru� elmayonaise, pijnboompitten en rucola  € 11,50
Oerbrood met gerookte zalm, rucola, bosui en mierikswortel-dressing € 12,50
Oerbrood met serranoham, pesto en brie € 8,50
Gemarineerde kipsate, salade, frietjes en atjar € 16,50
Kipburger met salade en frietjes  € 15,75
Uitsmijter met kaas, ham of rauwe ham  €  9,75
Uitsmijter 7 Hills met spek, champignons, ui en paprika  € 10,50
Gamba’s in kno� ook kruidenolie  €  14,50

Salades (met OER Brood) 
Carpaccio van ossenhaas met parmezaan, tru� elmayonaise, 
pijnboompitten en rucola   € 14,50
Salade gamba’s met avocado en Chili-mayonaise  € 14,50
Salade 7 Hills met gebakken kip, champignons, spekjes, walnoten 
en Chili-mayonaise   €  12,75
Salade Vega met groenten, appel, champignons en noten  € 12,25

Extra frietjes € 2,50

Soepen 
Pittige tomaten/groenten soep   € 6,75
Franse uiensoep met kaascroutons  € 7,75

Kids 
Tosti (ham/kaas – kaas – ham)  € 4,75
Portie po� ertjes   € 5,50
Pannenkoek naturel   € 7,50
Pannenkoek met spek   € 8,75
Pannenkoek met appel of chocolade pasta  € 8,75
Frietjes met kipnuggets, kroket of frikandel  € 7,75

= kan ook vegetarisch

Borrel
OER brood met verse 
kruidenboter en aioli    € 6,00
Albondigas “Spaanse gehaktballetjes”  € 7,25
Nacho’s met paprika, ui, gesmolten kaas, crème fraiche en Chilisaus €  8,50
Portie mini frikandel    € 7,50
Portie mini vlammetjes    € 7,50
Portie mini loempia’s    € 7,50
Portie bitterballen    € 6,50

Onze vriendenplank 
Borrelplank met oude kaas, jonge kaas, serranoham, olijven, 
calemaris, patatas brava’s. (voor 2 personen) € 17,50

Heeft u een voedsel-allergie? Meld het ons! 

Feestje, vergadering of BBQ

BBQ vanaf 15 personen   bbq vanaf                    € 19,50 p.p.
Verschillende soorten vlees, vis, garnituur. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Fondue vanaf 2 personen (op reservering)                         vanaf € 22,50 p.p.

Diner (tussen 17.00 en 20.00 uur)

Voorgerechten
Pittige tomaten/groenten soep   € 6,75
Franse uiensoep met kaascroutons  € 7,75
Gamba’s in kno� ook kruidenolie   € 14,50

Salades (met OER Brood)                                          Klein      Groot 
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaan, tru� elmayonaise, € 14,50 € 17,50
pijnboompitten en rucola  
Salade gamba’s met avocado en chili-mayonaise € 14,50 € 17,50
Salade 7 Hills met gebakken kip, champignons, € 12,75 € 15,50
spekjes, walnoten en chilimayonaise
Salade Vega met groenten, appel, champignons € 12,25 € 14,50 
en noten.

Hoofdgerechten 
Huisgemaakt runderstoofpotje   € 18,75
Gemarineerde kipsate, salade, frietjes en atjar € 16,50
Hollandse biefstuk 200 gram met peperroomsaus € 24,50
Kleine variant 150 gram met peperroomsaus € 22,00
Kalfschnitzel met salade en frietjes € 19,75
Kipburger met salade en frietjes  € 15,75
Mixed grill - kip, biefstuk, varkenshaas en diverse sauzen € 23,50
Vega lasagne met spinazie en ricotta € 16,50
Gamba’s met kno� ook en Chili roomsaus € 22,50
Kabeljauw� let op de huid gebakken met tuinkruiden roomsaus € 21,50
Extra saus  € 0,75
Extra frietjes  € 2,50

Nagerechten
Flensje met vanille ijs en chocoladesaus  € 8,75
Kinderijsje 2 bollen vanille met aardbeiensaus en slagroom € 7,75
Crème brulee  € 8,00
Dame blanche   € 9,25
Special ko�  e (keuze uit: Irish, French, Italian, Spanisch) € 8,50

Dagschotel 7 Hills (tussen 17:00 en 20:00) € 14,00
Maandag  Hollandse biefstuk met frietjes  
Dinsdag  Salade 7 Hills met frietjes  
Woensdag  Schnitzel met frietjes  
Donderdag  Runderstoofpotje met frietjes
Vrijdag  Kabeljauw� let met frietjes  
Zaterdag  Kipsaté met garnituur en frietjes  
Zondag  Gegrilde kip met frietjes
 

Dranken  
Frisdrank   vanaf 2,85 
Brand bier   vanaf 3,10
Speciaal bier  zie kaart 

Warme dranken 
Ko�  e    €  2,85
Espresso  € 2,40
Espresso dubbel  €  2,90
Cappuccino  €  3,10
Ko�  e verkeerd  €  3,80
Latte Macchiato  €  4,10
Warme Chocomel €  3,10
Slagroom  €  0,50
� ee  €  2,40
Verse muntthee €  3,80
Verse gemberthee €  3,80

Special Co� ee  €  8,50
Irish Co� ee  
French Co� ee
Italian Co� ee
Spanisch Co� ee

Iets lekkers bij de ko�  e? 
Huisgemaakte appeltaart  € 3,95
Slagroom  € 0,50 
Cupcake met warme chocolade € 4,10
Brabants worstenbroodje € 3,25
Portie Po� ertjes € 5,50


