
food

WIFI: BRET.GUEST
wachtwoord: bret.amsterdam (grote letters)
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HUISGEMAAKTE SOEP
Vraag de bediening
geserveerd met brood

bret’s groene salade
sla melange met tomaat, komkommer,
zongedroogde tomaten,  pijnboompitten,
wortel & frambozendressing
+ CROUTONS & parmezaanse kaas
+ Feta & Tzatziki
+ karma kebab, garlic & harissa mayo

vegetarische chili dog
VEGETARISCHE Hot dog met chili SIN CARE,
cheddar, Ingelegde radijs, chips & MOSTerd
+ koolsla & friet

Broodje bio oude kaas
Met rucola, tomaten, augurken & mosterd mayo 
Geserveerd met koolsla

Kroketten op toast
Geserveerd met koolsla & mosterd

broodje VEGAN Karma Kebab
met tomaat, komkommer, romaine sla, ingelegde 
venkel, knooflooksaus & harissa mayo
+ koolsla & friet

bret burger
met ui, augurken, tomaat, 
romaine sla & huisgemaakte burgersaus 
Geserveerd met koolsla & friet
+ cheddar
+ Bacon

rode wortel burger  
met guacamole, tomaat, romaine sla, ingelegde 
venkel, verse tzatziki
Geserveerd met koolsla & friet

western burger
met guacamole, tomaat, romaine sla, 
jalapeños, cheddar & bbq saus
Geserveerd met koosla & friet
+ bacon

SNACKS

WIFI: BRET.GUEST
wachtwoord: bret.amsterdam (grote letters)
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ORGANIC BITTERBALLEN
geserveerd met mosterd

KIMCHI KROKETTEN
geserveerd met bret’s aioli

TOMAAT-MOZARELLA RISOTTO BALLEN
geserveerd met bret’s aioli

JALAPEñO POPPERS
geserveerd met chipotle mayo

MINI LOEMPIA’S
geserveerd met chili saus

KAASSTENGELS
geserveerd met zoete chili saus

BIO KROKETTEN
geserveerd met mosterd

BIOLOGISCHE NACHO’S
geserveerd met room, guacamole & salsa

TURKS BROOD
Geserveerd met bret’s aioli of marinara 

gemengde noten mix
groene olijven in knoflook
Makreelfilet op olijfolie
Sardines Delphine

bio friet
bio chili cheese friet 
bio karma kebab friet

borrelplank conservery
een mix van olijven, sardines, makreelfilet, 
gemengde noten, turks brood & bret’s aioli

borrelplank bret
een mix van bitterballen, mini loempia’s, 
kaasstengels en tomaat-mozarella risotto 
ballen

   = vegetarisch          = gluten vrij          = veganistisch          = vlees    = vegetarisch          = gluten vrij          = veganistisch          = vlees 



check the blackboards for our specials

dinner 

   = vegetarian          = gluten free          = vegan           = meat 
 multiple options may apply, please ask the staff
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WIFI: bret2.4 
password: bretamsterdam (low caps)

homemade soup
served with bread
ask the staff

bret’s green salad
Mixed salad with carrot, cucumber, pine nuts, 
sundried tomatoes, cherry tomatoes 
& raspberry dressing

greek salad
with feta, tomatoes, romaine lettuce, cucumber, 
bell pepper & tzatziki

sweet potato porcini ravioli
served with pumpkin puree, cherry tomatoes, 
vegan cheese & lemon dressing

bret burger
with cheddar, bacon, pickles, tomato, 
romaine lettuce & homemade burger sauce
Served with fries & coleslaw

western burger
with cheddar, bacon, pickles,
jalapeños, romaine lettuce, 
tomato, guacamole & bbq sauce
served with fries & coleslaw

red carrot burger
with tomato, avocado & tzatziki,
served with fries & coleslaw

karma shoarma
in a pita with romaine lettuce, 
tomato, cucumber, pickled fennel, 
harissa mayo, garlic sauce, 
served with fries & salad

chipotle bbq spare ribs
served with a jacket potato, 
sour cream & coleslaw

  check de borden voor onze specials

   = vegetarisch        = gluten vrij          = veganistisch          = vlees 
 meerdere opties mogelijk, vraag het personeel

diner 

WIFI: bret2.4 
wachtwoord: bretamsterdam (kleine letters)
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huisgemaakte soep
geserveerd met brood
vraag het aan de bediening

bret’s groene salade
sla melange met wortel, komkommer, 
pijnboompitten, zongedroogde tomaten, 
cherry tomaten & frambozendressing

griekse salade
met feta, tomaten, romaine sla, 
komkommer, paprika & tzatziki

zoete aardappel porcini ravioli 
met pompoenpuree, cherry tomaten,
vegan kaas & citroen dressing

bret burger
met cheddar, bacon, augurken, tomaat, 
romaine sla & huisgemaakte burgersaus
geserveerd met friet & koolsla

western burger
met cheddar, bacon, augurken, guacamole, 
jalapeños, romaina sla, tomaat & bbq saus
geserveerd met friet & koolsla

rode wortel burger  
tomaat, avocado & tzatziki
geserveerd met friet & koolsla

karma shoarma
in een pita met romaine sla, tomaat, komkommer 
venkel, augurken, harissa mayo, knoflooksaus
geserveerd met friet & koolsla

chipotle bbq spare ribs
geserveerd met gepofte aardappel,  
zure room & koolsla


