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EETCAFÉ 
DE MAGERE BRUG

A M S T E L 8 1
1 0 1 8  E K  A M S T E R DA M

reserveren@demagerebrug.nl

eetcafedemagerebrug
WIFI: eetcafé de magere brug / password: amstel2017 

SIDES 

Frietje met mayo 4
Gegrilde groenten 4.5
Side salade 4.5
Brood uit de oven  
met dips van aïoli, hummus, olijven-
tapenade 6

CAKES & DESSERTS
Cheesecake met rode bessensaus 5.5
Appeltaart met slagroom    4.5
Fudgy brownie met chocoladesaus    4.5
IJsje de Magere Brug met chocolade saus 6
en bastogne    
Extra bolletje vanille ijs     1.5

BITES - 11:00 tot sluitingstijd 

Gemengde knoflookolijven 4.5
Gezouten pindamix 2.95
Geitenkaaskroketjes 6 st 7.75
Kaasstengels oude kaas 8 st 7.75
Vegetarische loempiaatjes 8 st 7
Garnalenkroketjes           6 st 7.95
Bitterballen 6 st 7  
Selectie van fried dim sum 8 st 10.5 
Nacho’s compleet met cheddar, salsa,  
guacamole, crēme fraîche, mais, ui 9.75
optioneel met kip +3 
Kentucky crispy chicken wings  6 st 7.5
Gemengde bittergarnituur 12 of 24 st 11.5/21.5  



Broodjes tot 17.00

Uitsmijter op brood  7.75
Extra: +0.5 ham / kaas / tomaat / spek
Tosti kaas 
Extra: +0.5 ham / kaas / kalkoen / tomaat  5.25
Twee rundvleeskroketten  8.5
op brood met mosterd 
Twee garnalenkroketten 9.75
op brood met citroenmayo
Quesedilla  8  
cheddar, mais, bosui, rode ui, quacamole,
crème fraîche  
Optioneel met kip +3 of tonijnsalade +3
Huisgemaakte tonijnsalade op brood 
met gesmolten kaas uit de oven   8.75
Magere Brug clubsandwich  
met boerenspek, gekookt ei, kalkoenham, 
komkommer, tomaat, nacho’s  13
Frisse couscous salade met gegrilde groenten,           12.5
komkommer, feta, walnoten, 
dressing van Griekse yoghurt 
optioneel met kip +3 of gamba +3 
Salade burrata en serranoham    15.5
croutons, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat
Kipsaté, satésaus, seroendeng, 
gebakken ui, atjar, kroepoek, frietjes    17.75 

Flammkuchen asperge, crème fraîche, 
tomaat, rode ui, zongedroogde tomaat 10.5
Flammkuchen serranoham, crème fraîche, 
Parmezaan, zongedroogde tomaat, 
zwarte peper, rucola 12.5

Traditionele tomatensoep 7.5
Wisselende soep van de dag met brood dagprijs
Nacho’s uit de oven met cheddar, salsa,  
guacamole, crème fraîche, mais, ui 9.75
optioneel met kip +3
Brood met dips van aioli, hummus, olijven tapenade 6
Gamba al ajillo met brood 9.75
Sardines in olijfolie met citroen, aioli, brood 8.5
Charcuterie plateau 14.5
met verschillende gedroogde vleessoorten, 
augurkjes, olijven, brood en olijven tapenade 14.5
Burrata met tomaat, verse basilicum, olijfolie en brood 9.5

Hoofdgerechten vanaf 17.00

Frisse couscous salade        12.5      
met gegrilde groenten, komkommer, feta, walnoten, 
dressing van Griekse yoghurt met kip +3 of gamba’s +3 
Salade burrata en serranoham             15.5
croutons, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat
Ravioli gevuld met spinazie en ricotta  17.75  
met een witte wijn saus, tomaat en rucola   
Ribeye met gegrilde groenten en friet      22.5
Slibtong 2 stuks   21.5  
van vishandel Tel met koolsalade en friet  
Kipsaté, satésaus, seroendeng,   17.75  
gebakken ui, atjar, kroepoek   
Spare ribs   19.75  
in huisgemaakte marinade naar Ninon’s recept met
koolsalade, sausjes en friet             
Chef’s special, wisselend gerecht!   dagprijs

             
            


