


WELKOM

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM BIJ RESTAURANT EN ZALENCENTRUM KOEBRUGGE

In deze menukaart vindt u een mix van Nederlandse en Midden-Oosten gerechten.

U kunt kiezen uit een Nederlandse en Midden-Oosten gerechten a la carte, of een

Keuzemenu met een voor-, hoofd- en nagerecht voor een vaste prijs van € 24,50 per persooon.       

Wij zijn op de hoogte van de samenstelling van al onze gerechten. 

Wanneer u een voedselallergie heeft, meld u dit bij iemand van de bediening. 

In overleg met u serveren wij u een aangepast menu.

IETS TE VIEREN, OF TE VERGADEREN?

Een personeelsuitje, verjaardag, familiediner, trouwdag of borrel? 

Wij hebben de capaciteit tot 120 personen en we zullen er alles aan doen om er een fantastisch feest van te maken.

Ook voor zakelijke bijeenkomsten zijn wij de perfecte accommodatie.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u terecht op onze website www.restaurantkoebrugge.nl

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES
Wij horen graag uw opmerkingen en/of suggesties. 

U kunt dit melden bij de leidinggevende van het restaurant of per mail via info@restaurantkoebrugge.nl. 

Ook kunt u ons volgens op Facebook!

EET SMAKELIJK!



WARME VOORGERECHTEN

TEMPURA GARNALEN
Krokant gefrituurde gamba’s met         6 stuks  €  6,50
citroenmayonaise en chilisaus         12 stuks  € 12,50

BOURGONDISCHE UIENSOEP           € 5,50
Uiensoep met een overheerlijk stokbroodje met Gruyere kaas

TOSCAANSE TOMATENSOEP          € 5,50
Tomatensoep met kruidencroutons en tomaat mozzarrella spiesjes

GROENTESOEP             € 5,50
Een heldere rijkelijk gevulde groentesoep

PIKANTE ZALM SOEP            € 5,50
Een romige gebonden pikante soep



VLEES GERECHTEN
Ambachtelijk bereid op onze houtskool grill

T-BONE STEAK            € 27,50  
500 gram vlees met champignonroomsaus of pepersaus

RIB EYE              € 22,50
200 gram vlees met champignonroomsaus of pepersaus       

TOURNEDOS             € 22,50
200 gram mals vlees met champignonroomsaus of pepersaus         

ENTRECOTE              € 20,50
200 gram mals vlees met champignonroomsaus of pepersaus

Al onze vlees gerechten worden geserveerd met

in kruiden gebakken aardappelen, frietjes, en verse warme groentenmix 

bestaande uit broccoli, courgette, aubergine, champignons, paprika, en ui. 

• Tevens kunt u gebruik maken van ons saladebuffet.
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MIXED GRILL SPECIALITEITEN 
Met een Oosterse kruiden sensatie

BEEF SHASLIK             € 18,50
Gegrilde ossenhaas puntjes

KIP SHASLIK             € 16,50
Mals gegrilde kipfilet

CHAPLI KABAB             € 15,50
Gemarineerd rundergehakt met Indiase kruiden

KIP DIJENVLEES FILET            € 16,50
Gemarineerd kip dijenvlees

COMBISCHOTEL            € 19,50
Een mix van ossenhaas puntjes & kipfilet

MIXED GRILL DUBAI           € 24,50
Een mix van ossenhaas puntjes, kipfilet, kippedij stukjes

Al onze mixed grill specialiteiten worden geserveerd met

in kruiden gebakken aardappelen, frietjes, en verse warme groentenmix 

bestaande uit broccoli, courgette, aubergine, champignons, paprika, en ui. 

• Tevens kunt u gebruik maken van ons saladebuffet.



VIS GERECHTEN 

ZALM              € 21,50
Botermalse gebakken zalm in een pikante vissaus        

GAMBA’S             € 21,50
Gebakken gamba’s in huisgemaakte marinade

Al onze vis gerechten worden geserveerd met

in kruiden gebakken aardappelen, frietjes, en verse warme groentenmix 

bestaande uit broccoli, courgette, aubergine, champignons, paprika, en ui. 

• Tevens kunt u gebruik maken van ons saladebuffet.

VEGETARISCHE GERECHTEN

FALAFEL               € 15,50
Arabische falafel overgoten met gesmolten kaas

PIKANTE RIJST SCHOTEL           € 15,50
Pikante rijst met kikkererwten en gegrilde paprika, 

courgette, broccoli, champignons en uien 
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INDIAASE GERECHTEN

KIP CURRY             € 19,50
Malse kipfilet bereid met room, verse Indiase kruiden en specerijen

OSSENHAAS CURRY           € 19,50
Gemarineerde ossenhaas bereid in een rijke traditionele curry

GARNALEN CURRY            € 19,50
Black tiger garnalen bereid met room,verse kruiden en specerijen

Al onze Indiase gerechten worden geserveerd Indiase rijst en brood.

• Tevens kunt u gebruik maken van ons saladebuffet.



KINDERGERECHTEN

TOSCAANSE TOMATENSOEP            € 3,00
Kleine Toscaanse tomatensoep, kruidencroutons en tomaat mozzarella spiesje

GROENTENSOEP             € 3,00
Kleine heldere rijkelijk gevulde groentesoep

BURGER              € 6,50
Broodje beefburger met ketchup, ijsbergsla en frietjes

FRIET MET SNACK            € 5,00
Frietjes met appelmoes en mayonaise of ketchup en een snack naar keuze

(Kipnugget of frikandel)

KINDERBEKER             € 3,50
Mooie beker gevuld met vanille roomijs, snoepjes en slagroom, 

de beker mag je meenemen naar huis!

AARBEIEN COUPE            € 3,50
Twee bolletjes aarbeien roomijs, aarbeiensaus en slagroom
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DESSERTS

DAME BLANCE               € 6,00
Drie bollen vanille roomijs, warme chocoladesaus en slagroom  

AARDBEIEN COUPE            € 6,00
Twee bollen aarbeien roomijs, een bol vanille roomijs,

aardbeiensaus en slagroom  

CHOCOLADE NOOTJES COUPE            € 6,00
Een bol chocolade roomijs, een bol vanille roomijs,

een bol hazelnoot roomijs, gemixte nootjes en slagroom

TIRAMISU              € 6,00
Huisgemaakt volgens geheim Italiaans familierecept met een bol vanille roomijs

KOFFIE, THEE OF CAPPUCCINO          € 4,00
koffie of cappuccino van versgemalen bonen of thee 

keuze uit diverse smaken en vier bonbons  



DRANKENKAART

FRISDRANKEN      NON ALCOHOLISHE DRANKEN
Cola, cola zero, rivella, cassis, 7up   2,20  Grolsch alcoholvrij bier      2,25 

Tonic, bitter lemon, sisi    Grolsch radler (0,0%)       2,25 

Fristi, chocomelk    2,40 Huiswijn alchoholvrij, droge of zoete witte wijn 3,50 

Sinaasappelsap, appelsap    2,40  Huiswijn alchoholvrij,  rose of rode wijn   3,50 

Sourcy blauw/rood     2,20 

Ice tea, Ice tea green    2,40 

Tafelwater 0.75cl     4,75 

WARME DRANKEN    SPECIALE KOFFIES
Koffie, espresso     2,25  Irisch Coffee       5,50 

Thee       2,50  Cappuccino 43       5,50 

Munt thee       2,50  Cappuccino kahlua       5,50 

Cappuccino      2,75   

Warme chocolademelk met slagroom 3,00   

BINNENLANDS GEDISTILLEERD  BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Jonge jenever     3,00  Jagermeister       3,50 

Jenever      3,00  Bacardi carta blanca rum     4,50 

Berenburger    3,00  Safari        4,00 

Advocaat met slagroom    3,50  Wodka        4,50 

       Kozakken Ruter      4,50 

       Gin        5,50
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DRANKENKAART

COGNAC      LIKEUREN 
Remy martin V.S.O.P    6,00  Cointreau       5,00 

Armagnac      6,00  Licor 43       5,00 

Martell V.S      6,00  Tia Maria       4,50 

       Baileys        4,50 

       Malibu        4,50 

       Apfelkorn       4,50 

       Baco        4,50 

ALCOHOLISHE DRANKEN
Grolsch Bier      2,50  Huiswijn rood        3,75

Grolsch Tap bier     2,25  Huiswijn wit droog       3,75

Grolsch Radler      2,50  Huiswijn rose        3,75

Grolsch Radler 0.0%     2,25  Huiswijn wit zoet       3,75 

Grolsch Weizen     3,00  Port rood/wit       3,50

Grolsch Bier 0.0%    2,25 Martini Bianco       3,50

       Sherry dry/medium      3,50

        Prosecco fles       18,50




