Bier & Warmte

Bierfrites
4,90
onze huisspecialiteit,
een
portie
knapperige
grote
Bier
verse frites, gehuld in bierbeslag, bestrooid met
grof zeezout; met biermosterdmayonaise
Gefrituurde uienringen
4,50
huisgemaakte uienringen in bierbeslag; met
knoflookmayonaise
Beer Coffee
7,00
warme mix van Broedertje en Frysk Hinder
(bierwhisky van Aart vd Linde), samengesmolten
met een espresso, een beetje honing en afgetopt
met slagroom

Bier & Proeven

Bierproeven bij onze zelf-tapwanden
geniet van de “Craft Beer Experience” en tap zelf
speciaal bier bij een van de 16 zelftap-punten;
koop hiervoor een tap-pas bij de bar
Proeverij aan tafel
8,50
ontdek onze huisbieren; bierproeverij aan tafel
met 5 proefglaasjes huisbier, met bieruitleg
Rondleiding/bierproeverij (*)
11,50
door de brouwer verzorgde rondleiding, incl.
een bierproeverij van 5 proefglaasjes huisbieren
(*) alleen op reservering, min. deelname 8 personen

DINER
KAART

High Beer (*)
p.p. 24,50
ultieme combinatie van bierproeven en gezellig
borrelen; een High Beer bestaat uit 4 glazen
(20 cl) speciaal bier, waarbij allerlei koude en
warme hapjes worden geserveerd met
verschillende sausjes
Optioneel: i.p.v. 4 geserveerde glazen speciaal
bier, ontvangt u een tap-pas, waarmee u zelf bier
bij onze zelf-tap wanden kunt tappen en keuze
hebt uit 16 verschillende speciaal bieren!
u bepaalt zelf welk bier en hoeveel u hiervan wilt
tappen
- de hapjes van de High Beer worden in twee etappes
geserveerd - een High Beer duurt ca. 2 uur, maar gezelligheid
kent geen tijd, dus blijf gerust langer genieten - minimaal 2 personen -

Stadsbrouwerij
Cambrinus

- diner wordt gereserveerd van 17:00 - 21:00 uur, echter
kunnen gerechten van de dinerkaart in overleg ook
worden besteld tijdens lunchtijd - lunch wordt geserveerd van 12:00 - 17:00 uur - bites / hapjes worden geserveerd gedurende de
openingstijd van de keuken van 12:00 - 21:00 uur -

Allergie of dieet
allergie of speciaal dieet? meld het ons, zodat wij
hier rekening mee kunnen houden

the place to beer…

DINER

DINER

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

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

Voorgerechten

Nagerechten

Biermosterdsoep
- met brood 5,75
grove mosterd | room | mascarpone | blondbier

Beerbrownie
6,50
met donker bier gemaakte brownie | slagroom |
roomijs

Uiensoep
gekarameliseerde uien | groentenbouillon |
kaaskrokantje

5,75

Salted caramel icecream
7,00
gezoute karamel roomijs | crumble | slagroom

Gefrituurde champignons in bierbeslag
7,50
papadum met champignons in bierbeslag | sla |
aïoli

Kaasplankje
assorti bierkazen | appelstroop

9,75

Carpaccio
rundercarpaccio | rucola | oude kaas |
truffelmayonaise

9,50

Beer Coffee
7,00
coffee special | espresso | Broedertje |
bierwhisky Frysk Hinder | honing | slagroom

Charcuterie
gedroogde hamsoorten | worstsoorten

11,50

Hamburgers

Zalmtartaar
plukzalm (slow coocked) | kruidencreme

11,00

Gamba salade
- met brood groene salade | gebakken gemarineerde
gamba’s

9,75

Cambrinus burger
13,50
Black Angus hamburger | bun | rucola | cheddar |
tomaat | bierspek | BBQ-saus | coleslaw | frites |
biermayonaise

Griekse salade
- met brood 9,75
groene salade | feta | gekarameliseerde rode ui

Double Veggie
16,50
2 x vegetarische hamburger | bun | rucola |
| tomaat | 2 x cheddar | BBQ-saus | coleslaw |
frites | biermayonaise

Maaltijdsalade

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

Hoofdgerechten
Irish Stew
19,50
stoof van Black Angus onderrib | grove groenten
Vegetarische Stew
stoof van qorn | grove groenten

19,50

Kalfssukade
langzaam gegaarde kalfssukade | sjalotjes

17,50

Rib-eye
22,50
grain-fed rib-eye | krokante ui | chimmichurrie
Zalmfilet met kruidenkorst
Schotse zalm | kruiden | broodkruim

18,50

Ribroast
varkens rib-eye | rozemarijn | roomboter

17,50

Parelhoen suprême
parelhoen in blondbier gesmoord | spek

18,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met
groente, frites en mayonaise

The Brewer
18,50
Black Angus hamburger | bun | rucola | tomaat |
Gruyère | bierspek | gebakken champignons |
BBQ-saus | gefrituurde uienringen | coleslaw |
frites | biermayonaise

Plates
Fish & Chips
15,50
gefrituurde heekfilet in bierbeslag | frites |
remouladesaus
Dagschotel
wekelijks, wisselende schotel

12,50

- vraag de bediening of kijk op de krijtborden
voor de actuele dagschotel -

Kids corner

Frites
frites | mayonaise | appelmoes
met een keuze uit:






6,50

Mini burger
Poppetje
Krokante kipstukjes
Frikandel
Kroket
versie 2018-09

