
 

MAXIMUS
BIERKAART

FRITZ 
KOLA | KOLA SUIKERVRIJ  
  
NATURFRISK BIO 
TONIC | SINAS | GINGER ALE | BITTER LEMON 
  
THOMAS HENRY 
GINGERBEER 
  
SCHULP SAP BIO 
APPEL | PEER | APPEL-CRANBERRY | APPEL- 
AARDBEI 
  
GLAASJE | KANNETJE LIMO 
CITROEN | GEMBER | FRAMBOOS | 
VLIERBLOESEM 
  
CHAUDFONTAINE 
MINERAALWATER SPARKLING 
  
FRISTI | CHOCOMEL 

WIJ SERVEREN KOFFIE VAN KEEN; 
EEN SYMPATHIEKE, UTRECHTSE BRANDERIJ 
MET OOG VOOR KWALITEIT ÉN EERLIJKE 
HANDEL

AMERICANO

ESPRESSO

DOPPIO

CAPPUCCINO 

KOFFIE VERKEERD

LATTE

OPTIE HAVERMELK

NUMI THEE

VERSE MUNT/GEMBER THEE 

WARME CHOCOMELK

SLAGROOM

A L C O H O L A R M K O U D E  D R A N K E N

W A R M E  D R A N K E N

S A M E N  D E L E N !  

W I J N E N

2.50

3.75

3.60

3.60

1.95 | 5.50

2.25

2.45

2.80

2.45

3.45

3.05

3.20

3.55

0.35

2.80

3.20

3.20

0.70

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

HOCUS FOCUS
SOUR ALE 0.6%
lichtzuur · fruitig · dorstlesser 
Alle basissmaken van bier komen samen om
het gebrek aan alcohol snel te doen vergeten:
zuur, hop, mout en bitter

VIETS
In de zomer fietsen de maximus 
Stampers iedere woensdag en zondag hun
rondjes. Na afloop smaakt niets lekkerder dan
een Viets!Onze Maximus radler in de smaken;
gember · citroen · vlierbloesem · framboos

 
 
 

Maximus heeft ook als missie  om  mensen
samenbrengen. Wat is er leuker dan  samen te
genieten van een grote 75cl fles?  Geserveerd
met gerookte amandelen en twee glazen
  
PANDORA | BRUTUS | DAKHAAS | VIOLANTE 
  
BOCK | ARCTICUS | DONDERSTRAAL 
  
FAT CHERRY
BARREL AGED KRIEK 6%
De Fat Cherry Barrel Aged is een speciaal en
complex kriekbier van hoge en wilde gisting,
gebrouwen in 2016 en 24 maanden gelagerd
op whiskyvaten. Winnaar zilver Dutch Beer
Challenge 2020

VERDEJO | WIT
Kristalhelder, lichtgeel van kleur met een
groen tintje. Aromatisch fruit, zoals wit en
exotisch fruit (limoen, passievrucht) en
kruiden (venkel) geven hem intensiteit en
spanning

CHARDONNAY | WIT
Gemaakt van 100% Chardonnay druiven uit
wijngaarden gelegen in het zuidwesten van
Frankrijk gemengd met druiven uit
Mediterrane kustgebieden. Door de vroege
botteling behoudt deze wijn zijn frisheid en
primaire aroma's

PUGLIA | ROOD 
Deze prachtige rode wijn is gemaakt van
100% Negroamaro druiven. Robijnrood van
kleur met paarse tinten. In de neus komen
intense aroma's van fruit naar voren met
tonen van zwarte bessen 

PINOT GRIGIO | ROSÉ
In de geur wat zuurstokjes en frambozen. De
smaak is verrassend fris waarin lichte
kruidigheid is verweven met het lekkere rijpe
jonge rode fruit

33CL | 4.30

33CL | 4.50

 25cl |3.70

FLES

BLIK

TAP

15.50

17.00

32.50

4.25 | 19.25
 
 
 
 
 
 

4.75 | 21.25
 
 
 
 
 
 
 

4.50 | 20.25
 
 
 
 
 
 

4.00 | 18.75

'N HÉÉL
WARM WELKOM 

IN HET 
KLOPPENDE 

HART VAN
MAXIMUS 

BROUWERIJ
WWW.MAXIMUSBROUWERIJ.NL

 



MINO SOURO 
SOUR ALE 2.1%                                              
fris · zuur · bloemig
Een verfrissend biertje met bloemige hop en
alle eigenschappen als bitter, zuur fruitig en
moutig maar dan 2,1%. Loral, Cascade hop en
LA-01 gist

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

MANGO STICKY RICE
FRUITED PALE ALE 6% 
mango · kokos · romig
Gebaseerd op het gelijknamige Thaise
dessert. Een volromige smaak met een zoetje
waarin veel mango, geroosterde kokos en
gepofte rijst tevoorschijn komen.

MONKEY PYTHON |vanaf 11 maart|
BRET IPA 6.2%
friszuur · ananas · citrus  
Dit brettbier is fris, hazy en okergeel van
kleur. Wanneer je dit blik opent ruik je
meteen de fruitig- en hoppigheid.

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

PSYCHO CYCLOPS
NEW ENGLAND IPA 7%
fruitig hoppig romig
Onze dorstige eenoog heeft een krachtige
"fruitmand" hoppen zoals mosaic, Citra en
Columbus. Ons meest hoppige bier tot nu toe 

DRIFTING DAISY
IMPERIAL SAISON 8% 
druif · appel · peer 
Een krachtig blondbier waar de moutigheid
en bitterheid relatief licht zijn om ruimte te
bieden aan de Hongaarse chardonnay druiven
die 48 uur na het plukken in het bier zijn
verwerkt

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!

SPACE COWBOY V1
IMPERIAL MATCHA PORTER 9.5%
volzoet · choco · kruidig
De groene matcha Kitkat deconstructed; 
gebrouwen met een echte groene sencha
thee, cacao nibs en lactose

LOST & FOUND
Cuvee Barley Wine 9.5%
vol karamel kers
Zoals de naam al zegt: hij was even zoek,
maar we hebben hem weer gevonden. Deze
barley wine geblend met 10% van onze barrel-
aged kriek "Fat Cherry" is lekkerder dan ooit!

BLING BLING V2
BARLEY WINE 10%
toffee · koek · karamel
Met 10% is de nieuwe Bling Bling stevig en
hartverwarmend. Een amberkleurig,
ondergistend bier waardoor de romige en
moutige smaak goed naar voren komt 

SPACE COWBOY V2
IMPERIAL STOUT 11%
koffie · karamel · honingdrop
Ontdek een nieuw universum met deze Space
Cowboy. Gitzwart, flink roasty en volzoet met
een stevige hopbitter in de afdronk

                                                             
 
 
 

 

WITLOVE
WITBIER 5,2%
fris kruidig tarwe 
Ons vaste zomerbier! Een witbier van hoge
gisting gebrouwen met duizendblad en
citroenmelisse uit voedselbos Haarzuilens.
Ook een heerlijke dorstlesser buiten de
zomermaanden om

VIOLANTE |vanaf 18 maart| 
LENTE BLOND 5.5% 
grassig kruidig limoen
Een aromatisch lentebier dat door het
gebruik van roze peperkorrels en Belgische
Orval gist een verfijnde, lichtkruidige smaak
heeft met een duidelijke hint van limoenschil.
Een fris en doordrinkbaar bier dat kleur geeft
aan de lente, maar goed het hele jaar
gedronken kan worden. 

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

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

  

LITTLE FRED                                                              
SESSION BLOND 3.5%
fris · licht · hoppig  
Een ode aan de leerlingen in ons 
leerwerkbedrijf. Net zo smaakvol als zijn grote 
broers. Gedryhopt met Mosaic en Huell melon

LIMES                                                                         
RED ALE 4.8%
donkerrood · kruidig · absintalsem
Maximus staat op de grens van de limes. Dit 
bier is gebrouwen op basis van historische 
Romeinse informatie in samenwerking met 
het Castellum

MOCKINGBIRD                                                        
TIPOPILS 5%
zacht · moutig · maxima hop
Gebrouwen met onze hop uit het Maximapark 
en geplukt door vele vrijwilligers. Licht 
kruidig, fruitig, met een mooi bitter

DAKHAAS                                                                  
TARWEBIER 5.5%
bloemig · zacht · tarwe  
Witzen: bier dat tussen een Duits amber- 
kleurig wezenbier en Belgisch witbier inzit. 
Dorstlesser ten top!

STERK WATER                                                        
PALE ALE 5.8%
groene thee · jasmijn · kurkuma
Gebrouwen ter nagedachtenis aan Tomas 
Schroen, alias de Bierverteller. Aan dit blonde 
bier is kurkuma, groene thee en haver 
toegevoegd

PANDORA                                                                  
BLOND 6%
zacht · fris · fruitig 
Onze meervoudig prijswinnende trots! Een 
perfecte balans tussen mout en fruitigheid 
met smaken van lychee en citrus

BRUTUS                                                                      
AMERICAN AMBER LAGER 6%
fruitig · bitter · karamel 
Robuust en moutige lager met een stevige 
grapefruitbitter

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

DIESEL                                                                        
OATMEAL STOUT 6%
donker · romig · chocolade  
Waag je gerust aan deze Hollandse stout. 
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!

W i s s e l t a p ;  
Onze brouwers hebben geregeld een
nieuwe of juist een van onze eerdere
verrassingen in de pijplijn zitten . Vraag
hierom ook eens naar onze wisseltap
                                                                               v,a, 4.25
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4.20 | 7.90
 
 
 
 
 
 

33CL | 6.40
 
 
 
 
 
 
 

44CL | 6.10
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4.30 | 8.10
 
 
 
 
 
 

4.50 | 8.50
 
 
 
 
 

4.90 | 9.30
 
 
 
 
 
 

4.50 | 8.50
 
 
 
 
 
 

4.90 | 9.30

Ontdek de wereld van Maximus en neem 
'n proefplank met 4 verrassende Maximus
tappies; 4 x 20cl bieren in de smaken van
onze klassiekers, of onze meer experimentele
bieren van Circus Maximus
                                                                                                11.50 | 12.50

V A S T E  M A X I M U S
 

Traditionele bieren met een Maximus twist die altijd
verkrijgbaar zijn

 

C I R C U S  M A X I M U S  
Onder de naam Circus Maximus brouwen wij
eigenzinnige en bijzondere bieren. Geïnspireerd op
onze visie om mensen samen te brengen en te laten
zijn wie ze zijn

TAP
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TAP
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4.30 | 8.10
 
 
 
 
 
 
 

4.40 | 8.30
 
 
 
 
 

4.50 | 8.50
 
 
 
 
 
 
 

33CL | 7.60
 
 
 
 
 
 

5.00 | 9.50
 
 
 
 
 

44CL | 9.50
 
 
 
 
 
 

33CL | 6.80
 
 
 
 
 
 
 
 

4.90 | 9.30
 
 
 
 
 
 

5.10 | 9.70
 
 

S E I Z O E N S B I E R

5.70 | 10.90

33CL | 7.10

33CL | 7.50

33CL | 6.50

4.40 | 8.30

4.70 | 8.90

5.10 | 9.70
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BLIK

BLIK

BLIK

TAP

TAP

TAP


