desserts
WHITE LADY

€

5,75

€

6,25

€

5,75

€

6,25

€

5,75

€

3,75

€

4,75

€

4,75

Vanille roomijs, warme chocoladesaus en slagroom...

INDONESIAN CAKE
Spekkoek van laagjes, caramelroomijs, saus & slagroom...

SORBET
Ouderwetse sorbet met 2 soorten roomijs, vruchtjes, aardbeiensaus &
slagroom...

CHOCOLATE LAVA CAKE
Heerlijk chocolade lava taartje met yoghurt-bosvruchtenroomijs &
slagroom...

SCROPPINO
Met citroenroomijs, wodka & prosecco...

CHILDREN’S ICECREAM
Kinderijsje...

APPLE PIE WITH WHIPPED CREAM
Appelgebak met slagroom...

DESSERT WINE
Dessertwijn / Moscatel oro m. Torres...

dinerkaart

coffee & tea
DIFFERENT TEA FLAVOURS

€

2,40

Diverse smaken uit onze speciale theebox...

FRESH MINT TEA

Iets te vieren???
€

3,00

€

2,50

€

2,80

€

7,25

Verse munt thee...

COFFEE / ESPRESSO
Koffie / espresso...

CAPPUCCINO / LATTE ETC.
Cappuccino / verkeerd / latte...

VARIOUS LUXURY COFFEES
Diverse LUXE coffees...
Jameson whiskey, Tia Maria, Liqor 43, Amaretto, Grand Marnier,
Bailey’s etc, met slagroom

‘t Bruggetje, voor al uw feestjes klein of groot!
Vraag naar de diverse mogelijkheden en
arrangementen.

Cadeautip?
Dinerbon!

starters

Salads
BURGUNDIAN SNAILS

€ 9,75

Bourgondische slakken
Slakken in een pannetje, in de kruidenboter,
met tomaat, champignons en gegratineerd met
pittige kaas...

CHICKEN „PIRI PIRI”

€ 9,75

Kip „Piri Piri”
Stukjes gemarineerde kippendij met portugese
kruiden, olijfolie, knoflook & pepers...

DIFFERENT STARTERS

€ 14,75

Proeverij van verschillende voorgerechtjes...
Vanaf 2 personen / prijs is per persoon

„BRIDGE SALAD”

SMOKED SALMON
& ANCHOVY

Flinterdun gesneden
ossenhaas op bedje
van rucola, pijnboompitjes, pesto en
geraspte pittige kaas...

Gemengde salade
met geitenkaas en
walnoten-dressing...
Vegetarian

Bonte salade met
gemarineerde
kippendij, wasabimayonaise &
gember flakes...

Salade „BRUG”: met
ossenhaaspuntjes &
gepelde gamba’s, rode ui,
zongedroogde tomaatjes &
balsamico-sesam dressing

Frisse salade met
gerookte zalm,
ansjovis &
kappertjes

klein € 10,75
groot € 15,75

klein € 9,75
groot € 14,75

klein € 9,75
groot € 14,75

klein € 13,75
groot € 18,75

klein € 10,75
groot € 15,75

bistro pans

€ 23,75
Stukjes ossenhaas, kort gebakken in een sausje
à la Stroganoff...
€ 12,75

Gerookte zalm, wasabi dressing...
€ 12,75

Gepelde gamba’s in een spetterend bubbelbad
van olijfolie, knoflook, spaanse peper &
peterselie...

NEPTUNE TRIO

ORIENTAL CHICKEN

VLEESPOTJE ‘T BRUGGETJE

starters

SPANISH PRAWNS „PIL PIL”

GOAT CHEESE

small

fresh
sea food

SMOKED SALMON

CARPACCIO

SURINAAMS KIPPOTJE

€ 18,75

Stukjes gemarineerde kippendij in een pittige
curry van garam masala, knoflook, ui,
kousenband & madame jeanette, met rijst en
atjar komkommer...

TOURNEDOS met champignons & ui
Extra saus

€ 24,75
€ 2,00

GRILLED VEAL RIB-EYE

€ 22,75

€ 15,75

Cocktail van hollandse garnaaltjes met frisse
sla, citroen en romige cocktailsaus...
€ 14,75

Tempura prawn, japanese chickensatay, sashimi salmon, prawn croquette... / Tempura gamba,
yakitori, sashimi van zalm, garnalenkroket...

€ 19,75

Gebakken (3 stuks) sliptongetjes met frites &
salade...

NORTH SEA SOLE

GRILLED SPARE-RIBS

Dagprijs
€ 19,75

€ 17,75

Spare-ribs van de grill met sausjes, frites &
salade...

CHICKEN SATAY

Noordzeetong, in de roomboter gebakken...

BAKED SALMON FILET

€ 18,75

Varkenshaas met saus naar keuze...
Peper-, roquefort-, champignonroom- of
stroganoffsaus

fish dishes
BABY SOLES

€ 24,75

Ossenhaas met saus naar keuze...
Peper-, roquefort-, champignonroom- of
stroganoffsaus

PORK TENDERLOIN

Smoked salmon, dutch shrimps & homemade
tunasalad... / Gerookte zalm, hollandse
garnaaltjes & huisgemaakte tonijnssalade...

JAPANESE „SPECIAL”

TOURNEDOS

Gegrilde kalfs rib-eye met roquefortsaus...

€ 14,75

DUTCH SHRIMP COCKTAIL

meat dishes

€ 16,75

Saté van gemarineerde kippendij, met
pittige pindasaus, atjar, seroendeng &
kroepoek...

Gebakken zalmfilet met mierikswortelsaus...

VARIABLE VEGETARIAN COURT

€ 16,75

Wisselend gerecht naar idee van de chef...

Kijk ook eens op ons bord voor ons wekelijks wisselend

3 gangen menu

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen
beva�en, laat het ons dus weten als u allergisch bent
voor bepaalde ingrediënten!

CHILDREN’S DISH / KINDERGERECHTEN

€ 8,75
Naar keuze: Fricandel, kalfskroket, kipnuggets, spareribs, vissticks, met frietjes, mayonaise & appelmoes...

