
 

 

 

Restaurant De Tipbrug, AFHAAL 

 

Voorgerechten, 

 

Ovenvers brood en onze eigengemaakte kruidenboter.      €   3.00 

Carpaccio van het Vechtdalrund. 

Met rucolasalade, spekjes, oude kaas, pijnboompitjes en roomdressing.    €   7.50 

Salade met roombrie, perzik, walnoot en tomatendressing.     €   7.50 

In eigen keuken gemarineerde zalmfilet met dillesaus.      €   7.50 

Drentse rauwe ham met verse meloen en bosvruchtendressing.     €   7.50 

Verse mosterdsoep ½ liter, met spekjes en bosuitjes.      €   4.50 

Verse tomatensoep ½ liter, met verse gehaktballetjes of vegetarisch.    €   4.50 

 

Hoofdgerechten, 

 

Zalmfilet  Pakketje uit de oven met groenten, romige pasta en remouladesaus. € 15.00 

Vegetarisch  Krokante rol met paddenstoelen en romige pasta.    € 12.50 

Varkenshaas saté  Satésaus, kroepoek, salade en frietjes.     € 14.50 

Tipbrug Schnitzel Met beenham en roombrie of champignonsaus. 

   Gebakken aardappeltjes en gemengde groenten.    € 12.50 

Ossenhaasbiefstuk In eigen jus, met gebakken aardappeltjes en gemengde groenten. € 22.50 

Kinderbox  Kipnuggets of frikandel, frietjes, appelmoes, ketchup en fritessaus. €   4.50 

Extra te bestellen: Frietjes met mayonaise.       €   2.50 

   Gemengde salade.        €   2.50 

Toetjes, 

Chocolademousse met verse aardbeien, frambozen en blauwe bessen.    €   4.50 

Bokkenpootjesparfait (ijs) met karamelsaus en slagroom.     €   4.50 

 

Onze gerechten bevatten allergenen. Voor informatie graag telefonisch overleg. 



 

 

 

 

 

Gezellig de zomer vieren met Restaurant De Tipbrug 

 

De Tipbrug Borrelbox (minimaal 1 dag tevoren bestellen) 

Salade van Pulled Porc, scharreleisalade, worst en rauwe ham, boerenkaas, 

Gambaspiesjes, kruidenkaasdip met groenten.  

Met kruidenboter, crackers en brood.    Per stuk, ca. 4 personen € 22.50 

 

Zomersalade (minimaal 1 dag tevoren bestellen) 

Pastasalade (evt, vega) en vleessalade gegarneerd met o.a. gevulde eitjes, rauwe ham en fruit. 

Met kruidenboter, crackers en brood.    Per stuk, ca. 4 personen € 22.50 

 

Barbecue/gourmet box (minimaal 1  dag tevoren bestellen) 

Black Angusburger, luxe biefstukspies, varkenshaas saté,  kipspies Hawaii, 

Oosters gekruide Black Tiger gambaspies. 

Sticky cola bbq-saus, knoflooksaus en satésaus.    Per persoon (va. 2 personen) € 17.50 

Andere samenstelling, bijgerechten, vegetarische en kindergerechten op aanvraag. 

 

Huiswijnen per fles,  Rood, Wit (droog of zoet), Rosé      €   9.50 

 

Tuinparty of buffetje vanaf 10 personen? Informeer naar de mogelijkheden! 

 


