snacks
fresh
sea food
SMOKED SALMON

SMALL BITES

€ 12,75

SMALL BITES „DE LUXE”

€ 12,75

BOARD WITH VARIOUS TYPES OF SAUSAGES

€ 15,75

WHITE LADY
€ 14,75

€

5,75

€

6,25

€

5,75

€

3,75

€

4,75

Vanille roomijs, warme chocoladesaus en
slagroom...

INDONESIAN CAKE
Spekkoek van laagjes, caramelroomijs, saus
& slagroom...
€ 19,75

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

NORTH SEA SOLE

per plank

desserts

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

BABY SOLES

€ 15,00

€ 14,75

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

JAPANESE „SPECIAL”

8,50

Charcuterie plank met 3 soorten heerlijke
worst, olijven, cornichons, brood & aioli...
Vanaf 2 personen

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

DUTCH SHRIMP COCKTAIL

€

Kaasstengels, ossenworst, warm gemengd...

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

NEPTUNE TRIO

6,50

Bitterballen, vlammetjes, diverse mini
snacks, kaas...

Gerookte zalm, wasabi dressing...

SPANISH PRAWNS „PIL PIL”

€

Dagprijs

Noordzeetong, in de roomboter gebakken...

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

CHILDREN’S ICECREAM
Kinderijsje...

APPLE PIE WITH WHIPPED CREAM

Lunchkaart

Appelgebak met slagroom...

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

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

Soups
SOUP OF THE DAY

Salads
€ 6,75

Wisselende dagsoep...

ONION SOUP

GOAT CHEESE

ORIENTAL CHICKEN

„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...

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

Frisse salade met
gerookte zalm,
ansjovis &
kappertjes

Vegetarian

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

€ 10,75

€ 9,75

€ 9,75

€ 13,75

€ 10,75

Egg

Dishes

€ 6,75

Uiensoep, een klassieker, gegratineerd met kaas...

panini’s
HAM/CHEESE

CARPACCIO

€ 4,75

Ham & kaas...

HAM/CHEESE/RED ONIONS/SAMBAL

€ 5,00

Ham, kaas, rode uienringen en sambal...

BRIE/TOMATO

€ 5,75

Brie, tomaat & pesto...

various
White bague�e or wald-korn bread / Stokbroodje of wald-korn broodje

YOUNG CHEESE
Jonge kaas...

€ 4,75

CHEESE

€ 5,75

HAM

Brie...

Uitsmijter beenham...

HAM

€ 4,75

HAM/CHEESE

€ 4,25

BACON

OLD AMSTERDAM
Oude kaas...

BRIE (FRENCH CHEESE)

Beenham...

VEAL CROQUETTE
Kalfskroket...

CARPACCIO

€ 6,25

Uitsmijter kaas...

€ 6,75
€ 6,75

Uitsmijter uitgebakken spek...

omelets

€ 5,75

CHEESE

€ 6,75

HAM

€ 5,75

MUSHROOMS

€ 7,75

Extra ham/cheese/bacon/champignons for fried
eggs and omelets...

Ossenworst „speciaal”...

CHICKEN „PIRI PIRI”
Pittige portugese kippendij „Piri Piri”...

TUNA SALAD
Huisgemaakte tonijnsalade...

SMOKED SALMON
Gerookte zalm met wasabi-dressing...

SUPER BEEF BURGER WITH CHEESE

€ 10,75

Idem met kaas...

specials
VEAL CROQUETTES

€ 7,75

Twee kalfskroketten met brood...

BALL OF MINCED MEAT

€ 5,75

Huisgemaakte bal gehakt met jus & brood...

Carpaccio met rucola, geraspte kaas & pesto...

BEEF SAUSAGE „SPECIAL”

€ 9,75

€ 6,25

Uitsmijter beenham & kaas...

€ 7,00

SUPER BEEF BURGER
Rundvlees hamburger, op grote bol met sesam
topping, salade, uien, augurk & heerlijke saus,
met frites en mayonaise...

fried eggs
Sunny Side Up

€ 4,25

burgers

€ 7,00

Omelet kaas...
€ 7,00

Omelet beenham...

PORTUGUESE CHICKEN „PIRI PIRI”

€ 9,75

Stukjes kippendij in een pittige marinade
van olijfolie, knoflook, pepers & geheime
portugese kruiden, uit de oven...

SATAY: ROYAL CHICKEN SKEWERS
€ 7,00

Omelet champignons...
€ 2,00

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

€ 15,75
€ 16,75

