Bier

BIEREN
-op de tapHuisbieren
Al onze huisbieren vindt u vers op de tap.
Naast onze standaard huisbieren, zoals Liesje,
Broedertje en DrogeNap hebben wij ook
seizoensgebonden huisbieren. Zie voor alle
huisbieren onze speciale bierkaart.

Gastbieren
Bij Stadsbrouwerij Cambrinus hebben wij in totaal
32 biertappunten. Dus hebben we, naast onze
huisbieren, voldoende ruimte op de taps over
voor “gastbieren”. Standaard hebben wij de
keuze uit twee pilsners op de tap, te weten
“Grolsch Pilsner” en de vader van alle pilsners, nl.
“Pilsner Urquell”. Verder vindt u verschillende
wisselende speciaal bieren van andere collegabierbrouwerijen op de taps.

BITES
HAPJESKAART

Zelftapbieren - Tap zelf uw bier !!!
Naast de 16 reguliere tappunten hebben wij ook
16 zelftappunten. Op deze zelftaps hebben we
vaak bijzondere speciaal bieren staan, die je in
menig horecazaak niet zult aantreffen, laat staan
op de tap en helemaal niet om zelf te tappen!
Wanneer u gebruik wilt maken van de tapwand,
koop dan eerst een tapkaart bij de bar en tap
hiermee zelf uw favoriete bier. Het mooie van
ons tapsysteem is, dat u niet meteen het glas vol
hoeft te tappen. U kunt eerst proeven en dan
beslissen of u van dit bier meer wilt hebben.
Zo ja, dan tapt u gewoon het glas bij of u kiest
een ander bier. En u rekent per centiliter getapt
bier af! De taps zijn zo ingesteld dat iedereen met
deze zelftaps kan tappen!

Stadsbrouwerij
Cambrinus

Op de schermen bij de zelftaps vindt u de prijzen
per cl/bier en informatie van de verschillende
bieren. Druk op het scherm van het gewenste
bierlogo en u krijgt informatie van het
betreffende bier. Plaats de tapkaart in de sleuf op
het scherm en tappen maar. U vindt de
tapinstructie bij de beide tapwanden.
PROOST…

the place to beer…

- bites kunnen worden besteld vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd,
met uitzondering van de bites gemerkt met een (*) -

- bites kunnen worden besteld vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd,
met uitzondering van de bites gemerkt met een (*) -

Bitterballen
8 Hanze-bitterballen | biermosterd

6,50

Cambrinus Bitterballen
12 Hanze-bitterballen | biermosterd

9,00

4,00

8,00

5,00

Vegetarische bitterballen
8 Vegetarische bitterballen | biermosterd
Hanze-bittergarnituur
8 Elite mini snacks | Amsterdamse uien |
hot chilisaus | biermosterdmayonaise

9,50

Chicken legs (*)
Gefrituurde gepaneerde kippenpootjes |
hot chilisaus

8,50

Olijven
Gemarineerde knoflook olijven

4,50

Brood (*)
Brood | diverse smeersels

4,50

Bierfrites (*)
Verse frites in bierbeslag | zeezout |
biermosterdmayonaise

5,00

Frites
Verse frites | zeezout | truffelmayonaise
Uienringen (*)
Gefrituurde uienringen in bierbeslag | aïoli

Gefrituurde champignons (*)
7,50
Papadum | sla | champignons in bierbeslag |
aïoli
Calamaris
Gefrituurde inktvisringen | aïoli

6,00

Mini broodje hamburger (*)
Mini bun | mini hamburger | tomaat |
Pancetta | BBQ-saus | coleslaw

5,50

Mini broodje pulled pork (*)
Mini bun | pulled pork | bbq saus |
coleslaw

5,50

Nachos
8,00
Tortillachips chips | hot chilisaus | mix gesmolten
Cheddar en Goudse kaas | crème fraiche |
guacamole
Pulled Nachos (*)
9,50
Tortillachips chips | pulled pork | hot chilisaus |
mix gesmolten Cheddar en Goudse kaas |
crème fraiche | guacamole
Vier Seizoenen (*)
9,50
Bierfrites | 2 torpedo garnalen | 2 yakitori
spiesjes | 2 mini loempia's | gemengde olijven |
hot chilisaus | biermosterdmayonaise
Portie Kaas
Kaas | biermosterd

5,00

Portie Worst en kaas
Kaas | worst | biermosterd

7,50

Borrelnootjes
Schaaltje gemengde borrelnootjes

1,50

Bapas Cambrinus-mix (*) - voor 2 personen - 17,50
Warme en koude Bapas hapjes | brood |
olijven | nootjes | diverse smeersels
High Beer (*) (minimaal 2 personen)
p.p. 24,50
De ultieme combinatie van bierproeven en
gezellig met elkaar borrelen; een High Beer kent
diverse koude en warme hapjes en verschillende
sausjes en 3 glazen (25 cl) met onze huisbieren
High Beer met tapkaart (*)
p.p. 24,50
In plaats van de 3 geserveerde huisbieren, kunt
u ook kiezen voor een tapkaart! Hiermee kunt u
zelf bier tappen bij onze zelftapwanden.
U hebt dan de keuze uit 16 verschillende speciaal
bieren! Tap zelf uw (gewenste hoeveelheid) bier
met de waarde (€ 12,00) die op de tapkaart
staat.
- de hapjes van de High Beer worden in twee etappes
geserveerd - een High Beer duurt ca. 2 uur, maar gezelligheid
kent geen tijd, dus blijf gerust langer genieten - minimaal 2 personen -

(*) deze hapjes zijn alleen te bestellen
gedurende openingstijd van de keuken
vanaf 12:00 uur tot 21:00 uur
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