
“Vis behoort driemaal te zwemmen:
Eerst in de zee,
dan in de boter 

en tenslotte in goede wijn”
 

- Jonathan Swift -

Volg ons op Instagram via @bridgesamsterdam & tag ons in uw mooiste foto's 
of schrijf een review op Tripadvisor!



Raoul kookt bij voorkeur graag met lokale producten die duurzaam gevangen of geteeld 
zijn. Ook hechten we veel waarde aan circulaire economie en streven we ernaar om zo 
min mogelijk afval te produceren. Op het menu vindt u verschillende gerechten terug 
waarbij de ingrediënten grotendeels of volledig van Nederlandse bodem zijn. We zijn 
daarom ook een trotse partner van Stichting Vis&Seizoen. Deze organisatie zet zich in 

voor duurzaamheid en biedt restaurants een 100% Vis&Seizoen assortiment. De vis uit dit 
assortiment wordt duurzaam in het juiste seizoen gevangen, heeft een gezonde 

populatie en is van hoge kwaliteit. Daarnaast beschikt The Grand over een eigen daktuin 
waar een verscheidenheid aan groente en kruiden groeien. Op het dak wonen ook onze 

eigen bijen die ons voorzien van echte Amsterdamse honing. 
 

Restaurant Bridges is gevestigd in hotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam en kent 
een rijke geschiedenis vanaf 1411. Van 1808 tot 1988 werd het gebouw in gebruik 

genomen als het stadhuis van Amsterdam en op de plek waar u nu zit, was vroeger de 
kantine gevestigd. Naast de ingang ziet u een schilderij van Karel Appel uit 1949. De 

bekende Nederlandse schilder werd destijds gevraagd omdat hij in die tijd een 
hoofdvertegenwoordiger was van de nieuwe stroming cobra. Het kunstwerk is jarenlang 
achter een schot verborgen gebleven, maar tegenwoordig wordt het beschouwd als een 

waar meesterwerk.

Onder leiding van Executive Chef Raoul Meuwese en Maître Marco Westra heet ons 
enthousiaste team u van harte welkom bij restaurant Bridges! Maak kennis met de 

uitzonderlijke smaken, uitnodigende service en geniet van een onvergetelijke 
gastronomische ervaring bij Bridges. Onze gastvrijheid vormt de brug tussen het 

uitzonderlijke en het toegankelijke.



7 gangen Bridges Experience €190
6 gangen Bridges Experience €165

7 gangen Prestige Bridges Experience €240 
6 gangen Prestige Bridges Experience €210 

Bridges Experience

Ga ‘all the way’ en ervaar Bridges zoals wij het voor ogen hebben. 
We serveren u een 6 of 7 gangen Menu du Chef met daarbij zorgvuldig geselecteerde 

wijnen, tafelwater en koffie of thee met friandises. 

€
€

Bridges Prestige Experience

Voor de echte wijnliefhebber serveren wij de Prestige Bridges Experience. Het Menu du Chef 
wordt begeleid door de meest exclusieve wijnen, die geserveerd worden met behulp van de 

Coravin wijnopener.

€
€

Wijnarrangement

Onze Sommelier schenkt graag bijpassende wijnen bij elke gang.

6 glazen €77
5 glazen €66

€
€

Heeft u een allergie of dieetwens? Klik hier voor meer informatie m.b.t. de uitzonderingen waar 
wij rekening mee kunnen houden.

https://bridgesrestaurant.nl/dieetwensen/
https://bridgesrestaurant.nl/dieetwensen/


Griesmeel | Witte chocolade | Dragon
Kaas in plaats van Mandarijn €5 supplement

Wagyu A4 in plaats van Ree €45 supplement 

Menu du Chef
Geselecteerd door Raoul Meuwese 

Zeeuwse Platte ⁰⁰⁰⁰⁰ 
Bereiding van de Zeeuwse Platte oester
 Rund | Mierikswortel | Kapper | Augurk 

Coquilles 
Peer | Hazelnoot | Beurre noisette | Soja

Langoustine
Eendenlever | Knolselderij | Granny Smith | Dashi

Kaviaar Perle Imperial
Aardappel | Crème fraîche | Bieslook

Schol
Zuurkool | Aardpeer | Eekhoorntjesbrood

Wagyu A4
Knolselderij | Groene asparagus | Bordelaisesaus

Mandarijn

Diner: 7 gangen €110 zonder Signatuur oester zonder Signatuur oester & Kaviaar6 gangen €100| | 5 gangen €90   

Ree
Peterseliewortel | Kers | Brouwerij ’t IJ Cherry Sour | Spitskool

of



Griesmeel | Witte chocolade | Dragon
Kaas in plaats van Mandarijn €5 supplement

Menu du Chef
Geselecteerd door Raoul Meuwese 

Coquilles
Peer | Hazelnoot | Beurre noisette | Soja

Langoustine
Eendenlever | Knolselderij | Granny Smith | Dashi

Kaviaar Perle Imperial
Aardappel | Crème fraîche | Bieslook

Schol
Zuurkool | Aardpeer | Eekhoorntjesbrood

Mandarijn

Lunch: 5 gangen €65 zonder Langoustine zonder Langoustine & Mandarijn4 gangen €55| | 3 gangen €45

Wagyu A4 in plaats van Schol €45 supplement 

Wagyu A4
Knolselderij | Groene asparagus | Bordelaisesaus

of



Oesters en kaviaar 

Zeeuwse Platte ⁰⁰⁰⁰⁰ €24
Bereiding van de Zeeuwse Platte oester
 Rund | Mierikswortel | Kapper | Augurk 

Zeeuwse Platte €7 ᵖᵉʳ ˢᵗᵘᵏ
Zeeland, Nederland 

Kaviaar Perle Imperial €88, €115 of €250
30, 50 of 125 gram

Geserveerd met traditioneel garnituur

À la carte 

Griesmeel | Witte chocolade | Dragon

Coquilles €34
Peer | Hazelnoot | Beurre noisette | Soja

Langoustine €41
Eendenlever | Knolselderij | Granny Smith | Dashi

Kaviaar Perle Imperial €43
Aardappel | Crème fraîche | Bieslook

Schol €48
Zuurkool | Aardpeer | Eekhoorntjesbrood

Ree €55
Peterseliewortel | Kers | Brouwerij ’t IJ Cherry Sour | Spitskool

Mandarijn €22

Wagyu A4 €105 per 100 gram
Knolselderij | Groene asparagus | Bordelaisesaus

Fromagerie L’Amuse in IJmuiden
Kaasselectie €25


