Bier & Warmte

Beer Coffee
6,50
WarmeBier
mix van Broedertje, met Frysk Hinder
(bierwhisky van Aart vd Linde), samengesmolten
met een espresso, een beetje honing en afgetopt
met slagroom
Bierfrites
4,90
Onze huisspecialiteit, een portie knapperige grote
verse frites, gehuld in bierbeslag, bestrooid met
grof zeezout; met biermosterdmayonaise
Gefrituurde Uienringen
4,50
Huisgemaakte uienringen in bierbeslag; met
knoflookmayonaise

Bier & Proeven

Proeverij aan tafel
8,50
Ontdek onze huisbieren door een proeverij aan
tafel met 5 proefglaasjes huisbier
Rondleiding/bierproeverij (*)
11,50
Door de brouwer verzorgde rondleiding, incl. een
bierproeverij van 5 proefglaasjes huisbieren

(*) alleen op reservering, min. deelname 8 personen

High Beer
p.p. 24,50
Ga voor de unieke combinatie van gezellig
borrelen en samen bier proeven en kies voor een
High Beer!
De High Beer bestaat uit 4 glazen (20 cl) speciaal
bier, waarbij allerlei koude en warme hapjes
worden geserveerd van onze gevarieerde
hapjeskaart

LUNCH
KAART

- de hapjes van een High Beer worden in twee etappes
geserveerd - minimaal 2 personen -

Bierproeven bij onze zelf-tapwanden
Geniet van de “Craft Beer Experience” - tap uw
eigen speciaal bier bij een van de 16 zelftappunten
Lunch wordt geserveerd van 12:00 - 17:00 uur.
Diner wordt gereserveerd van 17:00 - 21:00 uur,
echter kunnen gerechten van de dinerkaart in overleg
ook worden geserveerd tijdens lunchtijd.

Stadsbrouwerij
Cambrinus

Bites/hapjes worden geserveerd gedurende
openingstijd van de keuken 12:00 - 21:00 uur.

Heeft u een allergie of volgt u een speciaal dieet?
Meld het ons, zodat wij hier rekening mee kunnen
houden.
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- lunchgerechten worden geserveerd vanaf 12:00 tot 17:00 uur –

- lunchgerechten worden geserveerd vanaf 12:00 tot 17:00 uur -

Soep

Tosti's

Biermosterdsoep
- met brood grove mosterd | mascarpone | blondbier

5,75

Kaas
Flaguette | jong belegen kaas

5,00

Uiensoep
uien | kaaskrokantje

5,75

Ham/Kaas
Flaguette | achterham | jong belegen kaas

5,50

Erwtensoep
roggebrood | katenspek | roomboter

6,50

Italia
Flaguette | Mozzarella | tomaat | pesto

6,50

Griekse
Flaguette | Feta | rode ui

6,50

Broodjes

- keuze uit Wit of Meergranen -

Kaas
Barra | jong belegen kaas

4,50

Ham
Barra | achterham

4,50

Gezond
Barra | kaas | achterham | tomaat | ei |
komkommer | rode ui

7,00

Brie
- warm of koud Barra | brie | rucola | walnoten | honing

7,50

Pulled Pork
- warm Barra | Pulled Pork | coleslaw | BBQ-saus

8,50

Brouwersbroodje
Barra | 2 Hanze-kroketten | biermosterd

8,00

Zalm
Barra | plukzalm | kappertjes | rode ui

8,50

Carpaccio
Barra | carpaccio | rucola | oude kaas |
truffelmayonaise

8,50

Onze lunchbroodjes zijn geen gewone broodjes,
maar zijn “Barra-Gallega” broodjes. Dit zijn traditionele,
op steen gebakken, ovenbroodjes uit het Spaanse Galicië
en hebben een mooie dunne krokante korst met een
heerlijke open kruimstructuur

Hamburgers

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

Onze tosti’s worden gemaakt van zgn. “Flaguettebroodjes” Deze rustieke platbroodjes zijn steenoven
gebakken en worden opengesneden, gevuld en op de
contactgrill tot tosti’s afgebakken

Kindertosti
brood | achterham | jong belegen kaas

3,50

Tosti wordt gemaakt met “gewone boterhammen”

Uitsmijters

Uitsmijter
- keuze wit of bruin brood - 7,50
2 boterhammen | 3 scharreleieren | achterham |
kaas
Roerstok
- keuze wit of bruin brood - 8,50
2 boterhammen | 3 scharreleieren | achterham |
kaas | gebakken spek | champignons | rode ui

Salades

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

9,75

Griekse salade
- met brood 9,75
groene salade | feta | gekarameliseerde rode ui
Maaltijdsalade
De salade liever als maaltijdsalade uitgevoerd?
Dat kan, u ontvangt dan een royaal uitgevoerde salade
en een mandje brood met diverse smeersels.
Hiervoor geldt een toeslag van
4,50

Plates

Double Veggie
16,50
dubbele vegetarische hamburger | bun | rucola |
dubbel cheddar | tomaat | BBQ-saus | coleslaw |
frites

Dagschotel
Wekelijks wisselende dagschotel.

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

Fish & Chips
15,50
Gefrituurde heekfilet in bierbeslag | frites |
remouladesaus

12,50

Vraag de bediening of kijk op de krijtborden voor de
actuele dagschotel.

