
 

BARSNACKS
Huisgerookte kalamata olijven
Peperpinda’s
Gerookte amandelen
Roomboter kaasstengels
Chocoladefudge; wisselende smaken

WARME DRANK
Wij serveren koffie van KEEN; een sympathieke, 
Utrechtse branderij met oog voor kwaliteit 
èn eerlijke handel. 

Americano
Espresso
Doppio
Cappuccino 
Koffie verkeerd
Latte
Optie havermelk
Numi thee
Verse munt/gember thee 
Warme chocomelk
Slagroom

FRIS
Fritz
kola | kola suikervrij | appel-kers-vlierbes

Naturfrisk bio
tonic | sinas | vlierbloesem | bitter lemon

Thomas Henry
gingerbeer

Thijsthee bio
ijsthee citroen-gember | granaatappel-framboos

Schulp sap bio
appel | peer | appel-rabarber | appel-vlierbes

Glaasje | kannetje limo
citroen | gember | framboos | vlierbloesem

Bruiswater

Fristi | Chocomel

WIJNEN
Verdejo | wit
limoen en passievrucht met frisse afdronk

Chardonnay | wit
op eikenhouten vaten gerijpt

Puglia | rood 
fruitig en krachtig

Pinot Grigio 
rosé | met tonen van perzik en abrikoos

BORREL
Empanadas sin carne 6 st
Camembert bites 8st
Köfte met yoghurtsaus 6st
Tafelbrood met dips

Nacho’s
Onze beroemde nacho’s met tomatensalsa,
cheddar, zure room en jalapeno’s. 

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

Borrelplank
Een grote plank vol om te delen. Met Utrechtse
kazen, wisselende vleeswaren, warme nacho’s 
met salsa, gerookte olijven en onze biermosterd. 

LUNCH
Burrata
Ambachtelijke burrata, spicy tomaat, gepofte
kerstomaatjes, basilicum en geroosterd brood.

Kimchi croque
Kimchi, belegen kaas, lente uitjes, desembrood 
en sriracha mayo. 

Pita falafel
Huisgemaakte falafel, mashed avocado, rode 
kool en chili-knoflookyoghurt. 

Barbacoa pita
Kruidig Mexicaans draadjesvlees, tomatensalsa 
en cheddar.

DINER
Beyond burger
Plantaardige burger met onze kimchi, mashed
avocado en sriracha mayo. 

Big Max
Burger van Double Dutch rundvlees met bacon, onze
Diesel Stout bbq saus, gekarameliseerde ui en
cheddar.

Barbacoa
Pikant Mexicaans draadjesvlees met ingelegde 
rode ui, friet en sriracha mayonaise.

Mezze bowl
Een gevarieerd gerecht om te delen, of als
volwaardig diner in je eentje.
Geroosterde aubergine, tabouleh, gegrilde 
groenten, hummus, pitten, olijven, pita en de keuze
tussen huisgemaakte falafel of köfte. 
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CIRCUS MAXIMUS VD TAP
Serie eigenzinnige en bijzondere bieren

Wicked Crystal - Kefir sour ale
zuur | grapefruit | pompelmoes 3.9% 
Onze populaire kettle sour gemaakt met een 
waterkefir cultuur, gehopt met Mosaic.

Mango Sticky Rice - Fruited pale ale
zoetig | mango | kokos 6% 
Het Thaise dessert ‘deconstructed’: mango, 
kokos, rijst en melksuiker, allemaal in 1 bier. 
Een ticket to the tropics!

Fruity Phoenix - Hybrett blend
zuur | fruitig | funky 6.5% 
Kunstige blend tussen een zuur en een wild 
vergist bier. Met abrikozen en zure kers.

Mino Souro - Low abv sour ale
lichtzuur | floraal | dorstlesser 2.1% 
Hier kom jij de warme zomerdagen wel mee door!

White Fox - Passion fruit schwarz
licht | fruitig | hoppig 5.2% 
Een traditioneel Duits schwarzbier gelagerd op 
passiefruit; donker van kleur maar oh zo fris 
van smaak!

Bling Bling - White stout
zoetig | cacao | koffie 8.7% 
Alle karakteristieke smaken van een stout 
verpakt in een zo licht mogelijk bier. Een helse 
uitdaging voor onze brouwers!

Space Cowboy - Imperial matcha porter
volzoet | choco | kruidig 9.5% 
De groene matcha Kitkat deconstructed; 
gebrouwen met een echte groene sencha thee, 
cacao nibs en lactose. 

PROEFPLANK
Ontdek de wereld van Maximus en neem een 
proefplank! Vier 20cl tapbiertjes, een watertje 
en crackers.

Maximus proefplank 

Circus Maximus proefplank

MAXIMUS OP BLIK

Sterk Water - Pale ale
kurkuma | groene jasmijnthee | haver 5.8% 
Voor het eerst gebrouwen in 2017; dit bier keert 
terug in blik ter ere van het 5-jarig jubileum van De
Bierverteller en zijn oprichter Thomas Schroën.
Gebrouwen met bovengenoemde ingrediënten; allen
alternatieve therapeutische middelen in de 
bestrijding van kanker.

Stone Cold Crazy  - Cold I.P.A
crispy | zesty | hoppig 6.5%
Koud vergistte, cleane IPA met veel Idaho 7, Simcoe 
en Citra hop. Fijn bitter met bakken fruitigheid en
harsige ondertonen.

Psycho Cyclops - New England IPA
vol | fruitmand | hoppig 7% 
Inmiddels een welbekende stijl en deze act doet er 
niet voor onder. Mango, ananas, citrusfruit en 
wat ‘pineyness’ in een volmondig en medium bittere
verpakking.

MAXIMUS ALCOHOLARM
Aurora - Blond 
fris | perzik | lichtbitter 0.3%
Onze non-alcoholic blond, gebaseerd op de 
Pandora maar net ff anders en niet minder lekker!

Hocus Focus - Sour ale
lichtzuur | fruitig | dorstlesser 0.6% 
Alle basissmaken van bier komen samen om het 
gebrek aan alcohol snel te doen vergeten; zuur, 
hop, mout en bitter.

Viets
Onze radler in de smaken
gember | citroen | vlierbloesem | aardbei

MAXIMUS VD TAP
Traditionele bieren met een moderne twist

Pandora - Blond
zacht | fris | fruitig 6% 
Onze prijswinnende trots! Een perfecte balans tussen
mout en fruitigheid.

Little Fred - Session blond
fris | licht | hoppig 3.5% 
Net zo smaakvol als zijn grote broers. Gedryhopt met
Mosaic en Huell melon.

Dakhaas - Tarwebier
bloemig | zacht | tarwe 5.5% 
Dorstlesser ten top!

Brutus - American amber lager
fruitig | bitter | karamel 6% 
Robuuste en moutige lager met een stevige
grapefruitbitter.

High Hops - West-Coast IPA
hoppig | bitter | citrus 6% 
Bakken vol U.S. hoppen en een explosieve smaakbom 
van citrus, dennen en tropisch fruit.

Diesel Stout - Oatmeal stout
donker | romig | chocolade 6% 
Gitzwart, vol en romig. Rijke verwennerij aan koffie,
chocolade en honingdrop.

Josje Blond - Belgisch blond
zacht | banaan | kruidnagel 7% 
Al jarenlang een graag geziene gast bij Louis 
Hartlooper en Springhaver. Gebrouwen ter ere van de
70e verjaardag van Jos Stelling.

Donderstraal - Tripel
klassiek | zacht | fruitig 8% 
De welbekende klassieker met kruidige afdronk.
Gevaarlijk doordrinkbaar!

Witlove - Witbier
fris | lichtzuur | kruidig 5.2% 
Gebrouwen met liefde voor alles wat groeit. In het
bijzonder duizendblad en citroenmelisse uit het
Voedselbos Haarzuilens.

Violante - Trappist single ale
fris | floraal | gedroogde limoenschil 5.5% 
Het best te omschrijven als een laag-alcoholische tripel,
gebrouwen met roze peperbessen. 

Bock - Dunkler bock
moutig | rood fruit | karamel 7%
Een traditionele, ondergistende volmout bock; 
het ultieme herfstbier.

Arcticus - Belgian strong dark ale
kruidig | karamelzoet | sinaasappel 8%
Een rijk, donkeramber bier gelagerd op eikenhout; 
een echte winterwarmer!
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