Bier & Proeven
Proeverij van de huisbieren
8,50
Bier
Ontdek onze huisbieren door middel van een
proeverij aan tafel met 5 proefglaasjes
huisbier.
Rondleiding met bierproeverij (*)
12,50
Door de brouwer verzorgde rondleiding, incl.
een bierproeverij van 5 proefglaasjes
huisbieren.
(*) alleen op reservering, min. deelname 8 personen

Bierproeverij bij de zelftap
Kies en tap je favoriete speciaal bier bij 1 van
onze 16 zelftaps met behulp van een tapkaart.
Bij de zelftapwanden ga je zelf bier tappen,
proeven en ontdekken welk bier je lekker
vindt. Het werkt als volgt:
• Koop bij de bar een tapkaart en zet een
door jou gekozen bedrag op je tapkaart;
• Plaats de tapkaart in een van de houders
aan de tapwand;
• Kies je favoriete bier en tappen maar.
(zie de tapinstructie bij de tapwanden)

En het mooie van zelf tappen is: Je bepaalt zelf
de hoeveelheid bier in je glas en je rekent per
centiliter getapt bier af. Bier proeven?? Tap een
beetje bier in je glas, proef en beslis of je
hiervan meer gaat tappen. Zo niet, spoel je glas
en kies een ander bier.
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High Beer - minimaal 2 personen 24,50
Kies voor een High Beer om gezellig samen
bier te proeven en heerlijke hapjes te eten. Bij
een High Beer worden diverse koude en
warme hapjes geserveerd met 3 glazen (25 cl)
speciaal bier. Of kies voor de High Beer variant
met een tapkaart (waarde €12,00), zodat u zelf
uw favoriete speciaal bier kunt tappen.
- de High Beer hapjes worden in twee etappes geserveerd -

“Enjoy the Craft Beer Experience”

Stadsbrouwerij
Cambrinus

Diner wordt gereserveerd van 17:00 - 21:00 uur;
Indien gewenst kunnen gerechten van de dinerkaart,
in overleg, ook worden geserveerd tijdens lunchtijd.
Lunch wordt geserveerd van 12:00 - 17:00 uur.
Bites/borrelhapjes worden geserveerd gedurende
openingstijd van de keuken 12:00 - 21:00 uur.

Allergie of dieet?
Heeft u last van een allergie of volgt u een
speciaal dieet? Meld het ons, zodat wij hier
rekening mee kunnen houden.
dinerkaart 2020-01vs1

the place to beer…
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- dinergerechten worden geserveerd vanaf 17:00 tot 21:00 uur -

- dinergerechten worden geserveerd vanaf 17:00 tot 21:00 uur -

Voorgerechten

Nagerechten

Paprikasoep (smokey) - met brood Geroosterde rode paprika | peterselie

5,90

Biermosterdsoep
- met brood Grove mosterd | room | mascarpone |
blondbier

5,90

Biercarpaccio
10,90
Rundercarpaccio | biertruffelmayonaise |
kaaskrokantje | rucola
Gravad Lax
Gravad Lax (huisgemaakt) | Saison bier |
mosterd-dillesaus | rook

9,90

Maaltijdsalade

- extra toeslag 4,50
De salade liever als maaltijdsalade uitgevoerd?
Dat kan, u ontvangt dan als extra een royaal
uitgevoerde salade met een mandje brood met
diverse smeersels -

Hoofdgerechten
19,90

Boerderij-eend
19,90
Gebraden eenden-filet | honing-biersaus |
bockbierstroop | stoemp
Entrecote
Runder-entrecote | pastinaak | bierjus |
stoemp

7,90

Winterdessert van de chef
8,90
Bockbier boterkoek | Crème Brûlée-IJs |
Moelleux
Beer Coffee
7,50
Coffee special | espresso | Broedertje |
bierwhisky Frysk Hynder | honing | slagroom

Hamburgers

Salade Bospaddenstoelen - met brood 11,90
Gemengde sla | gebakken bospaddenstoelen

Zalmfilet
Huidgebakken, in donker bier
gemarineerde zalmfilet | kruidenrijst

Wafel
Belgische gesuikerde wafel | vanille-ijs |
amberbier-karamelsaus | slagroom

22,90

Pulled Paddo’s (vega)
18,90
Eryngii (kruisdistel/koningsoesterzwam) |
Pleurottes (Hollandse oesterzwam) |
sojasaus | bladerdeeg | kruidige rijst
- hoofdgerechten (behalve vegetarisch en vis) worden
geserveerd met huisgemaakte stoemp, gemengde salade,
verse frites en mayonaise -

Allergie of dieet?
Heeft u een allergie of volgt u een speciaal dieet?
Meld het ons, zodat wij hier rekening mee kunnen
houden.

Maandmenu
Voor- en hoofdgerecht
25,90
Crispy Salmon Roll
Zalm | Nori | Panko | wakame | mosterddillesaus
Gegrilde Rib-eye
Rib-eye | oven geroosterde groenten | verse
frites

Cambrinus Burger
15,90
Hamburger van het Lakenvelder rund |
bun | Cheddar | tomaat | Pancetta spek |
rode ui |BBQ-saus | coleslaw | verse frites
Butterfly
17,90
Hamburger van het Lakenvelder rund |
bun | tomaat | Pancetta spek | Cheddar |
gefrituurde butterfly garnalen | BBQ-saus |
coleslaw | verse frites
Veggie
17,90
Vegetarische hamburger | bun | Cheddar |
tomaat | spinazie | BBQ-saus | coleslaw | verse
frites
The Brewer
18,90
Hamburger van het Lakenvelder rund | bun |
tomaat | Pancetta spek | Cheddar | gebakken
champignons | BBQ-saus | coleslaw |
gefrituurde uienringen | verse frites

Plates
Fish & Chips
17,90
Gefrituurde heekfilet in bierbeslag | verse
frites | remouladesaus
Kipsaté
17,90
Gemarineerde kippendijen vlees | gefrituurde
uienringen | atjar | satésaus | verse frites
Dagschotel
Wekelijks, wisselende dagschotel

13,50

- vraag de bediening naar de actuele dagschotel -

Kidscorner
Frites
7,50
Frites | mayonaise | appelmoes |
en een keuze uit: Poppetje, Mini hamburger,
Frikandel of Kroket
Kinderijsje
4,50
Vanille-ijs | slagroom | in een kinderbeker
- de beker mag naar huis worden meegenomen -

