
DE BRUG

MENU

Voorgerechten

Tomatensoep         € ?

Manto          € 8,50

Huisgemaakte gestoomd deeggerecht gevuld met fijn gesneden ui

en rundergehakt en verse kruiden. Gegarneerd met linzen,tomatensaus

en topping van frisse yoghurt .

Sambosa          € 7,95

Deeg flapjes gevuld met rundergehakt en uien.

Dal           € 6,95

Linzen soep met verse knoflook en koriander.

Shoor nakhut         € 7,95

Kikkererwten met gekookte aardappel, groente, frisse yoghurt en saus.



DE BRUG

MENU

Hoofdgerechten

Qabeli Palaw         € 30 p.p.

Traditioneel rijstgerecht gegarneerd met gekarameliseerde rozijnen, wortels.

Onder de rijst wordt u verrast met stukjes mals lamsvlees

inclusief 3 bijgerechten naar keuze.

Chalaw          € 25 p.p.

Wi�e basmati rijst inclusief 3 bijgerechten naar keuze.

Rijs�afel Qabeli Palaw      `  € 35 p.p.

Traditioneel rijstgerecht gegarneerd met gekarameliseerde rozijnen, wortels.

Onder de rijst wordt u verrast met stukjes mals lamsvlees inclusief 5 bijgerechten.

Rijs�afel  Qabeli Palaw (2 personen)      € 60

Traditioneel rijstgerecht gegarneerd met gekarameliseerde rozijnen, wortels.

Onder de rijst wordt u verrast met stukjes mals lamsvlees inclusief 5 bijgerechten.

Rijs�afel Chalaw         € 30 p.p.

Wi�e basmati rijst inclusief 5 bijgerechten.

Rijs�afel Chalaw (2 personen)       € 50 

Wi�e basmati rijst inclusief 5 bijgerechten. 

Bijgerechten

Kofta           € 6,95

Afghaanse gehaktballetjes wordt bereid met uien en tomaten saus.

Sabzi           € 6,95

Verse spinazie op traditionele wijze bereid. 

Burani banjan         € 6,95

Kachalo          € 6,95

Aardappelen bereid in verse knoflook tomatensaus en kruiden.

Qorme Murgh         € 6,95

Kip bereid met slagroom, verse knoflook en diverse kruiden.



DE BRUG

MENU

Speciaalgerechten

Aashak          € 19,95

Huisgemaakte gestoomd deeggerecht gevuld met verse prei.

Gegarneerd met licht gekruid gehakt,  kidneybonen en topping van frisse yoghurt met 

knoflook. Een vleugje mint maakt het gerecht compleet. 

Manto`          € 22,00

Huisgemaakte gestoomd deeggerecht gevuld met fijn gesneden ui en rundergehakt

en verse kruiden. Gegarneerd met linzen-tomatensaus en topping van frisse yoghurt .

Kabab degi          € 25

Lamvlees wordt bereidt op Afghaanse manier met speciale kruiden en uien.

Kabab degi wordt geserveerd met Afghaanse brood.

Deze gerechten worden geserveerd met salade en saus.

Van de grill

Tikka kabab lam         € 29,95

Ultieme lamsspeizen van houtskoolbarbecue. Geserveerd met Afghaanse basmati rijst 

(Chalaw) of friet en brood.

Tikka kabab kip         € 25,95

Ultieme kipspeizen van houtskoolbarbecue. Geserveerd met

Afghaanse basmati rijst (Chalaw) of friet en brood.

Shami kabab         € 25,95

Traditioneel gekruid kalsfsgehakt kabab van de houtskoolbarbecue.

Geserveerd met Afghaanse basmati rijst (Chalaw) of friet en brood.

Mix Grill ( vanaf 2 personen)       € 49,95

Combinatie van Tikka kabab lam, Tikka kabab kip, Shami kabab, Lams kotelet en 

kippenslui�es. Incl. Rijst of Friet en Afghaanse brood.

Deze gerechten worden geserveerd met salade en saus.



DE BRUG

MENU

Sterke alcoholdranken

Vodka

Absolut      0,00

Smirnoff      0,00

Grey Goose     0,00

Whisky

Red Label     0,00

Black Label     0,00

Glenfiddich     0,00

Jack Daniels    0,00

Voor bij de borrel

Groene olijven    0,00

Groene olijven    0,00

(gemarineerd met verse knoflook,

ui, koriander en kruiden) 

Zwarte olijven    0,00

Kruide boter    0,00

Nootjes      0,00

Nachos      0,00

Frisdranken

Coca cola (light/zero)  0,00

Fanta orange    0,00

Fanta cassis     0,00

Sprite       0,00

Bi�er lemon     0,00

Lipton ice tea green  0,00

Lipton ice tea lemon  0,00

Lipton ice tea sparkling 0,00

Spa blauw     0,00

Spa rood      0,00

Red bull      0,00

Warme dranken

Thee       0,00

Koffie       0,00

Cappuccino     0,00

Espresso      0,00

Doppio      0,00

Caffe la�e     0,00

La�e macchiato   0,00

Warme chocomel   0,00

Slagroom     0,00

Dessert

Koko's cake         € 7,95

Bereid met griesmeel, gemalen kokos en suikersiroop.

Koko's sweet         € 7,95

Bereid met gemalen kokos, walnoten of pistache.

Jelabi          € 6,95

Afghaanse specialiteit.( zoetigheid gedoopt in suikersiroop)

Baklava          € 6,95

Turkse zoetigheid.

Sorbet ijs         € 7,95

Kinderijs          € 4,95

Vanille,aardbei en chocolade.


