LUNCH

BARSNACKS
Huisgerookte kalamata olijven
Peperpinda’s
Gerookte amandelen
Roomboter kaasstengels

5.00
3.75
4.75
4.25

PITA FALAFEL

vegan · arabisch · eigen twist
Huisgemaakte falafel met citroen-tahinisaus,
ingelegde witte koolsalade, en een klein pepertje

9.50

RODE LINZEN & WORTELSOEPJE

BORREL
BROODJES BOTER & OLIE

6.50

8.00

vega · korean · cheesy
Oventosti met huisgemaakte kimchi, belegen kaas, een
lente uitje, cheddar en sriracha mayonaise

7.50

KAAS & KAAS, OF KAAS & HAM, OF HAM EN HAM

Kruidig, knapperig, vegan 6st

CAMEMBERT BITES

Gepaneerde comfy kaassnacks met limoen-chilisaus, 8st

WARM KAASJE

Camembert uit de oven met rozemarijn en honing
geserveerd met lekker warme broodjes voor de dip

9.25

NACHO’S

8.75

Onze beroemde, goed gevulde nacho’s met
huisgemaakte tomatensalsa, cheddar, zure room en
jalapeno’s
4 Utrechtse kazen van mild tot pittiger.
Met onze biermosterd, een wisselend zoetje en
notenbrood van Bond & Smolders

BORRELPLANK

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

7.00

MENU

DINER
vegan · korean · comfortfood
Plantaardige Beyondburger met huisgemaakte kimchi,
mango, Ssamjang (Koreaanse barbeceusaus) en
veldsla

12.75

SPANAKOPITA

vega · aards · zoetzuurtje
Filodeegtaartje met spinazie, oesterzwam, feta,
gekarameliseerde walnoot en zoetzure kerstomaatjes

ZOET

13.75

RUNDERSTOOF

bier · spice · grootmoeder
Sucade gestoofd in onze Arcticus en Shii take, met
gepofte kruidige aardappel en gegrilde wortel

WISSELEND ZOET

Onze keuken doet hard haar best geregeld met een
ander zoet smaakje te komen. Vraag hiernaar bij ons
bedienend personeel

7.50

KIMCHIBURGER
18.50

4.50

Frietje erbij?

Wij serveren koffie van KEEN;
Een sympathieke, Utrechtse branderij met oog voor
kwaliteit én eerlijke handel

Gepofte kruidige aardappel?
2.60
2.25
3.25
2.85
3.00
3.35
0.25
2.60
3.00
3.00
0.60

15.50

WILDBURGER

krachtig · machtig · puur herfst
Burger van hert en zwijn met Terschellinger
veenbessencompote, gegrilde peer en geitenkaas van
‘de Wijngaard’ uit Woerden

WARME DRANK

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

wat · jij · wil
Precies wat er staat! Een oventosti op basis van
(dubbel) belegen kaas en/of (dubbel) prosciutto. En in
ieder geval met een lente uitje en siracha mayo, maar
ook daar valt over te twisten

12.50

UTREGSE KAASPLANK

7.50

KIMCHI CROQUE

Met gezouten kruidenolie en zwarte knoflookboter

EMPANADAS CHILI SIN CARNE

vegan· herfstig· comfy
Een soepje om de herfstkou voor te trotseren. Een
stevige bodem van rode linzen en oranje groenten, met
een mooie laag heldere bouillon en verse kruiden

Wij werken zoveel mogelijk met lokale ondernemingen
en leveranciers. Grote dank aan:
Broers Goes, Buitengewone varkens, Bond&Smolders,
kaasboerderij De Witte Welle, Leidsche Rijn wijn,
Funghifactory, de Notenfabriek, KEEN coffee, en
kaasmakers de Wijngaard

13.00

4.00
4.00

Welkom in het kloppende hart van
Maximus Brouwerij
www.maximusbrouwerij.nl

LITTLE FRED

SESSION BLOND 3.5%
fris · licht · hoppig
Net zo smaakvol als zijn grote broers.
Gedryhopt met Mosaic en Huell melon

LIMES

RED ALE 4,8%
donkerrood · kruidig · absintalsem
Deze Tale of Roman ale is gebrouwen op basis
van historische romeinse informatie in samenwerking
met het Castellum

MOCKINGBIRD

TIPOPILS 5%
subtiel · licht kruidig · fruitig
Een Italiaanse stijl pilsner die traditiegetrouw is
gebrouwen met hop uit het Maximapark.
Tijdens ons hopfest is deze hop met behulp van vele
vrijwilligers geplukt

DAKHAAS

4.00 | 7.50

4.25 | 8.00

3.75 | 7.00

PANDORA

4.00 | 7.50

BRUTUS

4.25 | 8.00

DIESEL STOUT

OATMEAL STOUT 6%
donker · romig · chocolade
Gitzwart, vol en romig. Rijke verwennerij aan koffie,
chocolade en honingdrop

DONDERSTRAAL

TRIPEL 8%
klassiek · zacht · fruitig
De welbekende klassieker met kruidige afdronk.
Gevaarlijk doordrinkbaar!

FRUITY PHOENIX

HYBRETT BLEND 6.5%
zuur | fruitig | funky
Kunstige blend tussen een zuur en een wild
vergist bier. Met abrikozen en zure kers

5.00 | 9.50

SOUR ALE 0.6%
lichtzuur · fruitig · dorstlesser
blik 44cl
8.50

NEW ENGLAND IPA 7%
vol · fruitmand · hoppig
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

Proefplank
4 x 20cl tapbiertjes, een echt
Utregs kraanwatertje en crackers
Maximus proefplank 11.00
Circus Maximus proefplank 12.00

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 · framboos

IMPERIAL SAISON 8%
tannine · witte wijn · appel en peer
Een blonde krachtige Imperial saison die
gebrouwen is met Hongaarse chardonnay druiven

BLING BLING

WHITE STOUT 8.7%
zoetig · cacao · koffie
Alle karakteristieke smaken van een stout
verpakt in een zo licht mogelijk bier. Een helse
uitdaging voor onze brouwers!

4.75 | 9.00

SPACE COWBOY

5.00 | 9.50

Onze brouwers hebben geregeld
een nieuwe of juíst een van onze eerdere
verrassingen in de pijpleiding zitten.
Vraag hierom ook eens naar onze

Wisseltap!

4.25 | 8.00

blik 33cl
4.00

3.50

FRITZ
kola | kola suikervrij | appel-kers-vlierbes

2.50

NATURFRISK BIO
tonic | sinas | vlierbloesem | bitter lemon

3.25

THOMAS HENRY
gingerbeer

3.25

THIJSTHEE BIO
ijsthee citroen-gember | granaatappel-framboos

3.50

SCHULP SAP BIO
appel | peer | appel-rabarber | appel-vlierbes

2.50

GLAASJE | KANNETJE LIMO
citroen | gember | framboos | vlierbloesem

4.50 | 8.50

fles 33cl
4.00

FRIS

4.75 | 9.00

1.75 | 5.00

BRUISWATER

2.25

FRISTI | CHOCOMEL

2.25

v.a. 4.00

WIJNEN
SEIZOENSBIEREN

4.50 | 8.50

BOCK

DUNKLER BOCK 7%
moutig · rood fruit · karamel
Een traditionele, ondergistende volmout bock;
het ultieme herfstbier

4.50 | 8.50

ARCTICUS
Ontdek de wereld van Maximus
en neem 'n

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

HOCUS FOCUS

IMPERIAL MATCHA PORTER 9.5%
volzoet · choco · kruidig
De groene matcha Kitkat deconstructed;
gebrouwen met een echte groene sencha thee,
cacao nibs en lactose

HIGH HOPS

WEST-COAST IPA 6%
hoppig · bitter · citrus
Bakken vol U.S. hoppen en een explosieve smaakbom
van citrus, dennen en tropisch fruit

AURORA

DRIFTING DAISY

BLOND 6%
zacht · fris · fruitig
Onze prijswinnende trots!
Een perfecte balans tussen mout en fruitigheid
AMERICAN AMBER LAGER 6%
fruitig · bitter · karamel
Robuuste en moutige lager met een stevige
grapefruitbitter

ALCOHOLARM

4.25 | 8.00

KEFIR SOUR ALE 3.9%
zuur · grapefruit · pompelmoes
Onze populaire kettle sour gemaakt met een
waterkefir cultuur, gehopt met Mosaic

PSYCHO CYCLOPS

4.00 | 7.50

TARWEBIER 5.5%
bloemig · zacht · tarwe
Dorstlesser ten top!

WICKED CRYSTAL

BELGIAN STRONG DARK ALE 8%
kruidig · karamelzoet · sinaasappel
Een rijk, donkeramber bier gelagerd op eikenhout;
een echte winterwarmer!

5.00 | 9.50

LOST ’N FOUND

CUVEE BARLEY WINE 9.5%
toffee · kers · funk
Barley Wine met rijke toffee-achtige smaak,
geblend met 10% van onze barrel-aged kriek ‘Fat
Cherry’, voor een touch aan rood fruit en lichte funk.

5.50 | 10.50

VERDEJO | WIT
limoen en passievrucht met frisse afdronk

4.25

CHARDONNAY | WIT
op eikenhouten vaten gerijpt

4.25

PUGLIA | ROOD
fruitig en krachtig

4.25

PINOT GRIGIO | ROSÉ
met tonen van perzik en abrikoos

4.25

