v/d
PANDORA

tap

25cL | 50cl

4.00| 7.50

25cL | 50cl
BOCK

4.50 | 8.50

6% blond

7% dunkler bock

ZACHT | FRIS | FRUITIG

MOUTIG | ROOD FRUIT | KARAMEL

ONZE prijswinnendeTROTS! een perfecte balans

Een traditionele, ondergistende volmout bock;

tussen mout en fruitigheid

het ultieme herfstbier

LITTLE FRED

4.00 | 7.50

4.50 | 8.50

ARCTICUS

3.5% session blond

8% belgian strong dark ale

FRIS | LICHT | HOPPIG

KRUIDIG | KARAMELZOET | SINAASAPPEL

net zo smaakvol als zijn grote broers. gedryhopt

Een rijk, donkeramber bier gelagerd op eikenhout;

met Mosaic en Huell Melon

een echte winter warmer!

DAKHAAS

4.00 | 7.50

circus

5.5% tarwebier

bieren

BLOEMIG | ZACHT | TARWE
Dorstlesser ten top!

WICKED CRYSTAL
4.25 | 8.00
BRUTUS

4.25 | 8.00

3.9% kefir sour ale
ZUUR | GRAPEFRUIT | POMPELMOES

6% american amber lager
Onze populaire kettle sour gemaakt met een
FRUITIG | BITTER | KARAMEL
waterkefir cultuur, gehopt met Mosaic
robuuste en moutige lager met een stevige
grapefruitbitter
fruity phoenix
4.75 | 9.00

6.5% hybrett blend
HIGHOPS

4.50 | 8.00
ZUUR | FRUITIG | FUNKY

6% West-Coast I.P.A.
Kunstige blend tussen een zuur en een wild vergist
HOPPIG | BITTER | CITRUS
bier. Met abrikozen en zure kers
bakkenvol U.S. hoppen en een explosieve
smaakbom van citrus,dennen en tropisch fruit
MINO SOURO
4.25 | 8.00
2.1% low abv sour ale
DIESEL STOUT

4.25 | 8.00
LICHTZUUR | FLORAAL | DORSTLESSER

6% oatmeal stout
hier kom jij die warme zomerdag wel mee door!
DONKER | ROMIG | CHOCO
gitzwart, vol en romig. rijke verwennerij aan koffie,
WHITE FOX
4.25 | 8.00

chocolade en honingdrop
5.2% passion fruit schwarz
LICHT | FRUITIG | KOFFIE
DONDERSTRAAL

4.50 | 8.50

Een traditioneel Duits Schwarzbier gelagerd op

8% tripel
passiefruit; donker van kleur maar oh zo fris van
KLASSIEK | ZACHT | FRUITIG
smaak
de welbekende klassieker met kruidige afdronk.
gevaarlijk doordrinkbaar!
BLING BLING
4.50 | 8.50
8.7% white stout
MOCKINGBIRD

4.25 | 8.00

ZOETIG | CACAO | KOFFIE

5.1 % tipopils
Alle karakteristieke smaken van een stout verpakt
FRIS | LICHT | HOPPIG
in een zo licht mogelijk bier. Een helse uitdaging
Italiaanse stijl gedryhopte pils met saphir hop
voor de brouwer!
uit het maximapark

space cowboy
HARAKIRI

4.25 | 8.00

4.50 | 8.50

9.5% imperial matcha porter

6% brett pale ale
VOLZOET | CHOCO | KRUIDIG
FUNKY | DROOG | FRUITIG
De groene matcha KitKat deconstructed; gebrouwen
navergisting met wilde gist Brettanomyces zorgt
met echte groene sencha thee, cacao nibs en lactose
voor unieke smaken

STONE COLD CRAZY
witlove

4.25 | 8.00

8.50
6.5% cold ipa, blik 44cl

5.2 % witbier
CRISPY | ZESTY | HOPPIG
FRIS | LICHTZUUR | KRUIDIG
Koud vergistte, cleane IPA met veel Idaho 7, Simcoe en
Gebrouwen met liefde voor alles wat groeit, in het
Citra hop. Fijn bitter met bakken fruitigheid en
bijzonder duizendblad en citroenmelisse uit Voedselbos
harsige ondertonen
Haarzuilens

we snappen het natuurlijk als je moeite hebt

VIOLANTE
5.5% trappist single ale
FRIS | FLORAAL |GEDROOGDE LIMOENSCHIL
Best te omschrijven als een laag-alcoholische tripel,
gebrouwen met roze peperbessen

4.25 | 8.00

met kiezen. vraag onze kenners gerust om
advies, of neem een proefplank!
4 proefglaasjes, watertje, crackers
€11.00 | 12.00

onze keuken is geopend op
di- t/m za tot 22:00
zondag tot 21:00

alcoholarm

barsnacks
huisgerookte kalamata olijven (aanraderrr!)

5.00

0.3% blond, fles 33cl

gerookte amandelen

4.75

FRIS | PERZIK | LICHTBITTER

peperpinda's

3.75

Onze non-alcoholic blond, gebaseerd op de Pandora

roomboter kaasstengels

4.25

chocoladefudge; wisselende smaken!

4.00

AURORA

4.00

maar net ff anders en niet minder lekker!

HOKUS FOCUS

4.00

hapjes

0.6% sour ale, blik 33cl

Nacho’s

LICHTZUUR | FRUITIG | DORSTLESSERRRRRRR

8.50

Onze beroemde nacho’s met tomatensalsa, cheddar,

alle basissmaken van bier komen samen om het

zure room en jalapeno’s

gebrek aan alcohol snel te doen vergeten; zuur,
hop, mout en bitter

Empanadas

VIETS

3.50

8.50

6 empanadas gevuld met jalapenos en roomkaas,
met een milde limoen-chilisaus

onze radler in de smaken;
gember | citroen | vlierbloesem | aardbei

UTregse Kaasplank

jever fun

4.00

12.50

4 utrechtse kazen, van mild tot pittiger. Met onze
biermosterd, een wisselend zoetje en crackers

0.5% | Blond , fles 33cl

Borrelplank

wijnen

19.00

Een grote plank vol om te delen. Met utrechtse kazen,
wisselende vleeswaren, warme nacho’s met tomaten-

Verdejo | wit | limoen en passievrucht met frisse afdronk

4.25
salsa, gerookte olijven en natuurlijk onze biermosterd

Chardonnay | wit | op eikenhoutenvaten gerijpt

4.25
Tafelbrood

6.00

Warm breekbrood met rucolapesto en extra vierge

negroamora | rood | fruitig en krachtig

pinot grigio | rosé |

4.25

met tonen van perzik en abrikoos

olijfolie arbequina met zwart zeezout

4.25

lunch/diner

frisssss

hou oo
k
onze
spec
ials
in de
gate
n!

Kimchi croque

FRITZ

2.50

kola | kola suikervrij | appel-kers-vlierbes
NATURFRISK

7.50

Oventosti met huisgemaakte kimchi, belegen kaas,
lente-uitjes en desembrood, met sriracha mayo

3.25

tonic | sinas | vlierbloesem | bitter lemon

PITA FALAFEL

THOMAS HENRY

3.25

gingerbeer

8.00

Een grote, zachte pita met falafel, mashed avocado,
rode kool en chili-knoflookyoghurt

THIJSTHEE

3.50

ijsthee citroen-gember

BARBACOA pita

SCHULP SAP

2.50

appel | peer | sinaasappel

9.50

Pita belegd met KRUIDIG Mexicaans draadjesvlees,
tomatensalsa en cheddar

glaasje | kannetje limo

1.75 | 5.00

citroen | gember | framboos | vlierbloesem

BEYOND BURGER

BRUISWATER

2.25

Plantaardige burger met onze kimchi, smashed avocado en

FRISTI | CHOCOMEL

2.25

erwtjes, sriracha mayonaise en krulsla op een rode bietenbol

MEZZE BOWL

warm

12.50

12.50

tabouleh met romige hummus, gegrilde groenten, pittige

wij

serveren

koffie

van

KEEN;

een

sympathieke,
knoflookyoghurt en 'n griekse pita

utrechtse

branderij

met

een

groot

oog

voor
+ wisselende vis of vlees toevoeging

+5.00

kwaliteit én eerlijke handel

AMERICANO

2.60

CAPPUCCINO

2.85

ESPRESSO

2.25

DOPPIO

3.25

KOFFIE VERKEERD

3.00

LATTE
+optie havermelk

3.35
+0.25

BARBACOA

15.00

mexicaans comfortfood met een twist. Langzaam gegaard
draadjesvlees in adobosaus en limoen met pickled rode
ui, friet en frisse mayo

BIG MAX

12.50

burger van double dutch rundvlees, met bacon,
onze stout bbqsaus, gekarameliseerde ui, cheddar,

NUMI THEE

2.60

VERSE munt/gember thee

3.00

WARME CHOCO
+slagroom

3.00
+0.60

tomaat en krulsla op een zwarte brioche bol

Frietje erbij?

4.00

gegrilde groenten?

4.50

