TRADITIONELE BIEREN
Traditionele bieren met onze eigen Maximus twist

TUSSEN WAL EN T SCHIP BIEREN

ONZE KLASSIEKE 7
PANDORA
blond 6%
zacht | fris | fruitig
Onze meervoudig prijswinnende
trots! Een perfecte balans tussen
mout en fruitigheid met smaken van
lychee en citrus

4.30 | 8.10

BRUTUS
american amber lager 6%
fruitig | bitter | karamel
Robuust en moutige lager met een
stevige grapefruitbitter

4.50 | 8.50

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

4.20 | 7.90

DAKHAAS
tarwebier 5.5%
bloemig | zacht | tarwe
Witzen; bier dat tussen een Duits
amberkleurig weizenbier en Belgisch
witbier inzit. Dorstlesser ten top!

4.40 | 8.30

DONDERSTRAAL
tripel 8%
klassiek | zacht | fruitig
De welbekende klassieker met
kruidige afdronk. Gevaarlijk
doordrinkbaar!

4.90 | 9.30

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

4.50 | 8.50

HIGH HOPS
west-coast ipa 6%
hoppig | bitter | citrus
Bakken vol U.S.-hoppen en een
explosieve smaakbom van citrus,
dennen en tropisch fruit

4.90 | 9.30

5.70 | 10.90
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!
REGENT
ipa 6%
mango | fruitig | hoppig
Een New England IPA gebrouwen
met verse perzik en mango. Lekker
vol en fruitig van smaak met ook
veel mango in het aroma

4.90 | 9.30

LIMES (BLIK)
red ale 4.8%
donkerrood | moutig | absintalsem
Brouwerij Maximus staat op de limes,
de oude grens van het Romeinse rijk.
Dit bier is losjes gebaseerd op
Romeinse brouwtradities met o.a.
speltmout. Een samenwerking met
Romeinse Limes Nederland.

33cl | 6.40

STERK WATER (BLIK)
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

33cl | 5.75

PROEFPLANK
4 Maximus tappies in de smaken
van onze klassieke bieren, met
een watertje en crackers

11.50

TRADITIONEEL

CIRCUS MAXIMUS
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
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

4.30 | 8.10

WICKED CRYSTAL (BLIK)
33 cl | 5.75
kefir sour ale 3.9%
zuur | grapefruit | pompelmoes
Onze populaire kettle sour gemaakt
met een waterkefir cultuur, gehopt met
Mosaic
MANGO STICKY RICE (BLIK)
33 cl | 5.25
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 (BLIK)
33 cl | 7.60
brett ipa 6.2%
friszuur | ananas | kruidig
Dit brett bier is fris, hazy en okergeel
van kleur. Wanneer je dit blik opent
ruik je meteen de hoppige fruitigheid
gepaars met een funky, kruidige toets
DRIFTING DAISY (BLIK)
33 cl | 6.80
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

5.10 | 9.70

BLING BLING V2 (BLIK)
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

33 cl | 7.10

SPACE COWBOY V2 (BLIK)
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

33 cl | 7.50

STONE COLD CRAZY
cold ipa 6.5%
fruitig | crispy | hop forward
De stone cold IPA is terug! Dit keer in
een net iets ander jasje door gebruik
van Idaho 7 en El Dorado hoppen.
Door een extra koude vergisting met
een lager gist en toevoeging van
rijstvlokken is dit bier crispy en hopforward

44 cl | 9.50

4.90 | 9.30

PROEFPLANK
4 Maximus tappies in de smaken
van onze experimentele biertjes
van Circus Maximus

12.50

CIRCUS MAXIMUS

OVERIGE BIEREN

SEIZOENSBIER
WITLOVE (BLIK)
33 cl | 6.50
witbier 5,2%
fris | kruidig | tarwe
Ons vaste zomerbier. Een witbier met
wisselende toevoegingen, zelf geoogst
uit het voedselbos Haarzuilens. Dit
jaar: De szechuan peperbes geholpen
door sap van de yuzu
VIOLANTE
4.40 | 8.30
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
ARCTICUS
belgian strong dark ale 8%
5.10 | 9.70
kruidig | karamelzoet | sinaasappel
Een rijk, donker amber bier gelagerd op
eikenhout; een echte winter warmer!

GLUTENVRIJ
OPROER 24/7 (FLES)
33 cl | 4.00
session ipa 3.9%
Een glutenvrij bier van onze vrienden
van Oproer. Makkelijk drinkbaar en
laag in alcohol, maar toch vol van
smaak. Frisbitter en een bloemige geur.

ALCOHOLARM
AURORA (FLES)
blond 0.3%
fris | perzik | lichtbitter
Onze non-alcoholic blond, gebaseerd
op de Pandora maar net ff anders en
niet minder lekker!

33 cl | 4.30

VIETS
3.70 | 6.90
onze radler ~2.5%
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

WISSELTAP
Onze brouwers staan zelden stil en
hebben geregeld een nieuwe of juist
een van onze eerdere verrassingen in
petto. Vraag hierom eens naar onze
wisseltap

v.a. 4.25

OVERIGE BIEREN

OVERIGE DRANKEN

KOUD

WIJN
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

4.25
19.25

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

4.75
21.25

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

4.50
20.25

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

4.00
18.75

FRITZ
kola | kola suikervrij

2.50

NATURFRISK BIO
tonic | sinas | ginger ale | bitter lemon

3.75

THOMAS HENRY
gingerbeer

3.60

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

2.75

GLAASJE LIMO
KANNETJE LIMO
citroen | gember | vlierbloesem |
framboos

1.95
5.50

CHAUDFONTAINE
bruisend mineraalwater

2.25

FRISTI

2.45

CHOCOMEL

2.45

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

STERK
KOPKE | reserve ruby port

3.75

AMERICANO

2.80

KOPKE | fine white port

3.75

ESPRESSO

2.45

ZUIDAM | oude jenever

4.75

DOPPIO

3.45

ZUIDAM | jonge jenever

4.50

CAPPUCCINO

3.05

LANGDOM | gin

4.75

KOFFIE VERKEERD

3.20

HENDRICK'S | gin

4.75

LATTE

3.55

ABSOLUT | vodka

4.00

OPTIE HAVERMELK

HAVANA CLUB | 3 yrs | rum

4.00

NUMI THEE

2.80

TALISKER | 10 yrs | whiskey

7.50

VERSE MUNT/GEMBER THEE

3.20

DALWHINNIE | 15 yrs | whiskey

7.75

WARME CHOCOMELK

3.20

GLENFIDDICH | 12 yrs | whiskey

7.50

SLAGROOM

+0.35

+0.70

OVERIGE DRANKEN

