Uienringen

5,50

- portie beer battered onion rings; met aöli -

Kaasstengels

6,50

- 8 stuks gefrituurde kaashapjes; met hot chilisaus -

Kipstukjes

8,00

- 6 stuks krokante stukjes kipfilet; met hot chilisaus -

Bier
Inktvisringen

6,50

- portie beer battered calamaris; met aïoli -

Torpedo Garnalen

6,50

- 8 stuks gefrituurde Torpedo garnalen; met hot chilisaus -

4 Seizoenen

8,50

- 2 torpedo garnalen, 2 kaasstengels, 2 mini loempia’s,
gemengde olijven en bierfrites; met hot chilisaus en aïoli -

Nachos

8,00

- portie tortillachips, gegratineerd met een geraspte
kaasmix van Cheddar en Goudse kaas en hot chilisaus;
met guacamole en zure room -

Pulled Nachos

9,50

- portie tortillachips, gegratineerd met een geraspte
kaasmix van Cheddar/Goudse kaas, hot chilisaus, Pulled Pork
en BBQ-saus; met guacamole en zure room -

Borrelplateau Ø

13,50

MENUKAART

- plank met allerlei koude en warme hapjes, brood en dips;
voor 2-3 personen -

Borrelplateau XL Ø

19,50

- plank met allerlei koude en warme hapjes, brood en dips;
voor 3-4 personen -

Borrelplateau Vega Ø

13,50

- plank met allerlei koude en warme VEGETARISCHE hapje,
brood en dips; voor 2-3 personen -

Stadsbrouwerij
Cambrinus

HIGH BEER Ø
Geniet van de combinatie van BIERPROEVEN
en gezellig met elkaar BORRELEN
p.p. 27,50
Keuze uit:
High Beer met Huisbieren
- 3 huisbieren - elk 25 cl -; met 2 rondes diverse koude en warme
hapjes -

of
High Beer met Tapkaart
- € 13,50 aan tapwaarde op een tapkaart om bij de tapwanden
(16 bieren) zelf bieren te tappen; met 2 rondes diverse koude en
warme hapjes

the place to Beer…
Houtmarkt 56B
7201 KM Zutphen

High Beer vanaf 2 personen mogelijk
High Beer hapjes ook VEGETARISCH mogelijk, graag
vooraf aangeven
0575-546688
www.stadsbrouwerij.nl
info@stadsbrouwerij.nl
stadsbrouwerij
stadsbrouwerij.cambrinus
@stadsbrouwerij

WELKOM BIJ

Stadsbrouwerij Cambrinus
Geniet van onze huisgebrouwen bieren en hapjes in het
gezellige grandcafé van de Stadsbrouwerij, sinds 15 jaar
gevestigd op de Houtmarkt in Zutphen.
Bij de Stadsbrouwerij kun je op het terras bestellen bij
een bedieningsmedewerker. Binnen bestel je bij de bar.
Bestellen kan vanaf openingstijd. Hapjes aangegeven
met Ø kunnen tot 17:30 uur worden besteld.
Allergie of volg je een dieet? Meld het ons vooraf,
zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

2,30

- vers afgebakken roomboterkoek met amandelspijs -

Chocolade Muffin

3,50

- met chocoladestukjes -

Bosbes Muffin

Ø
9,50

- verse frites met “Burnt Ends”, varkensvleesbites, droog
gerubt en 14 uur gerookt op appelhout, met American
Smokey BBQ-saus en gefrituurde uienringen -

Stoofvlees

9,50

- verse frites met in Trappistenbier gestoofd rundvlees -

Pulled Jack Fruit

9,50

- verse frites met Jackfruit; een tropische vrucht die door de
structuur van het vruchtvlees gebruikt wordt als
vleesvervanger-

Pulled Pork

8,50

- verse frites met Pulled Pork en American Smokey BBQ-saus -

San Quentin

VOOR BIJ DE KOFFIE
Gevulde Koek

LOADED FRIES
American BBQ

8,50

- verse frites met pittige stukjes hotdog, jalapeños en
cheddarkaas; met chipotle-sauce en gebakken uitjes -

Krokante Kip

8,50

- verse frites met krokante stukjes kipfilet, bosuitjes en hot
chilisaus -

3,50

FRITES

- met hele bosbessen en crumble -

Salty Caramel Muffin

3,50

- met chocolade en gezouten karamel en geroosterde
hazelnoten -

Banaan/Toffee Muffin
- een heerlijke combinatie van caramel- en banaansmaak (gluten- en lactosevrij)
- smeuïge brownie, met een vleugje frisse sinaasappel -

TOSTI’S

3,75

- verse frites; met mayonaise -

3,50

Orange Brownie

Frites
Bierfrites

5,00

- verse frites in bierbeslag, met biermosterdmayonaise -

4,50

BARHAP
Zoutjes

1,00

- gemengde zoutjes -

Ø

- de tosti’s worden gemaakt van Flaguette, rustiek witte
vloerbroodjes met een open kruimstructuur; met currysaus -

Kaas

6,00

- jong belegen kaas -

Ham en Kaas

Barmix
Pinda’s Dry Roasted

6,50

VOOR BIJ DE BORREL

7,00

Brood met Dips

7,00

- mix van witte en bruine mini broodjes; met aïoli, pesto
en tomatentapenade -

-pesto, tomaat en mozzarella -

Hete Kip

2,00

- portie oven geroosterde pinda’s -

- achterham en jong belegen kaas -

Italia

2,00

- mix van pinda’s en borrelnootjes -

5,50

Olijven

- krokante kipstukjes, bosuitjes en hot chilisaus -

3,75

- portie gemengde olijven -

BROODJES

Bitterballen

Ø

- op steen gebakken Italiaanse ciabatta broodjes;
verkrijgbaar in meergranen of wit -

Broodje Ham

Bitterballen XL
6,00
6,00

- jong belegen kaas -

Broodje Vegetarische Kroket

8,50
8,50

- 2 vegetarische groenten kroketten; met biermosterd

Broodje Kipstukjes

8,50

- krokante kip, bosuitjes en hot chili saus -

Broodje Pulled Pork

8,50

- Pulled Pork en American Smokey BBQ-saus -

Broodje Pulled Jack Fruit Vegetarisch
8,50
- Jackfruit is een tropische vrucht die door de structuur van
het vruchtvlees gebruikt wordt als vleesvervanger -

Broodje Stoofvlees

8,50

- 8 stuks vegetarische groenten bitterballen;
met biermosterd -

Bittergarnituur

Broodje Kroket
- 2 rundvlees kroketten; met biermosterd

9,00

- 12 stuks rundvleesbitterballen; met biermosterd -

Bitterballen Vegetarisch

- boerenachterham -

Broodje Kaas

6,50

- 8 stuks rundvleesbitterballen; met biermosterd -

9,50

- 8 stuks luxe mini snacks; met chilisaus en
biermosterdmayonaise -

Bittergarnituur Vegetarisch

9,00

- 8 stuks vegetarische bittergarnituur; met chilisaus en
biermosterdmayonaise -

Vlammetjes

7,00

- 10 stuks gefrituurde pikante vlammetjes; met hot chilisaus -

Mini Loempia’s

6,00

- 10 stuks vegetarische mini loempia’s; met hot chilisaus -

Kaas en Worst

8,50

- portie kaas (jong belegen en oude kaas) en droge worst -

8,50

- runderstoofvlees, gestoofd in Trappistenbier vervolg borrelhappen Z.O.Z.

