Bites
Bierfrites (*)

5,00
Verse frites in bierbeslag; met biermosterdmayonaise
Frites
3,00
Verse frites; met mayonaise
Hanze-bittergarnituur
9,50
8 stuks Elite mini snacks; met Amsterdamse
uien, sweet&hot chilisaus en biermosterdmayonaise
Bitterballen
6,50
8 stuks Hanze-bitterballen; met biermosterd
Cambrinus Bitterballen
9,00
12 stuks Hanze-bitterballen; met biermosterd
Vegetarische bitterballen
8,00
8 stuks vegetarische bitterballen; met biermosterd
Gefrituurde mosseltjes (*)
5,50
Papadum met gefrituurde mosseltjes; met aïoli
Gefrituurde champignons (*)
7,50
Champignons in bierbeslag in een papadum op een
bedje van sla; met aïoli
Croquettas (*)
8,50
4 stuks Spaanse mini croquettes
Kipstukjes (*)
8,50
Knapperige kipstukjes; met sweet&hot Thai-saus
Sparerib bites (*)
8,50
Spareribbetjes; met Kentucky BBQ-saus
Ribfingers Iberico (*)
8,50
Gebraden ribfingers van het Spaanse Ibericovarken; met sweet&hot Thai-saus
Nachos
8,00
Tortillachips chips; met sweet&hot Thai-saus, mix van
Cheddar/Goudse kaas, crème fraiche en guacamole
Pulled Nachos (*)
10,50
Tortillachips chips met pulled pork; met
sweet&hot Thai-saus, mix van Cheddar/Goudse kaas,
crème fraiche en guacamole
Geroosterde maiskolf (*)
3,50
Broodplankje (*)
6,50
Broodjes; met roomboter, pesto en tomatensalsa
Reypenaer proeverij (*)
- voor 2 personen - 10,50
4 Reypenaer kaasjes; met biermosterd en chutney
Worst & kaas proeverij (*) - voor 2 personen - 17,50
4 soorten ambachtelijke harde streekworst en
4 Reypenaer kaasjes; met biermosterd en chutney
Borrelnootjes
1,50
Schaaltje gemengde borrelnootjes

High Beer (*) (minimaal 2 personen)

p.p. 24,50
Combinatie van bierproeven en gezellig borrelen;
een High Beer bestaat uit diverse koude en warme
hapjes en verschillende sausjes en 3 glazen (25 cl)
huisbier
High Beer met tapkaart (*)
p.p. 24,50
I.p.v. 3 glazen geserveerde huisbieren, kies je
voor een tapkaart! Tap zelf met je tapkaart (waarde
van € 12,00) je bier naar keuze bij de 16 zelftappunten

MENU

Scan de QR-code voor de
menukaart op je smartphone

Stadsbrouwerij
Cambrinus

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

the place to beer…

Soep

Fish & Meat & Vega

Miso

6,50
Japanse bouillonsoep van gefermenteerde
sojabonen; met bosui, taugé en krokante kipstukjes
Biermosterdsoep
5,90
Romige biermosterdsoep bereid met Liesje,
ons blondbier

Ceasar

10,50
Romaine sla; met ansjovis, krokante kipstukjes,
bosui, gepocheerd ei, crumble en Parmezaanse kaas
Smoked Ribeye
11,90
Geroosterde little gem sla, omwikkeld met licht
gerookte US-grain fed rib-eye carpaccio; met
gefermenteerde knoflookmayonaise
Maaltijdsalade - extra toeslag 3,50

Espetada

16,50

Portugese varkenshaassaté met wilde rijst;
met aioli
17,50

Japanse saté (kippendij) geserveerd op noedels;
bosui, sesamkroepoek en sweet&hot Thai-saus

Vegan Java

17,50

Javaanse saté (vegetarisch) geserveerd op
noedels; sesamkroepoek en Javaanse pindasaus

Piccolo

17,50

8 stuks ministokjes kipsaté, geserveerd op
noedels; met 3 verschillende sausjes

Fish & Chips

17,50

Gefrituurde heekfilet in bierbeslag, met verse
frites en remouladesaus

Tosti
6,50

Tosti met achterham en kaas; met curry

Tricolori

18,50

Spaanse rundvleessaté met wilde rijst; met
tomatensalsa en een geroosterde maiskolf

Yakitori

Salade

Ham/kaas

Anticuchos

6,90

Italiaanse tosti met tomaat, pesto en Mozzarella;
met curry

Broodje
- steenoven gebakken - keuze wit / meergranen 6,50
Broodje met 1 jaar oude Reypenaer kaas
Ham
5,90
Broodje met gegaarde Gelderse achterham
Carpaccio
9,50
Broodje met carpaccio van licht gerookte rib-eye
van het Grain Fed Black Angus rund
Broodje Pulled Pork
8,90
Broodje met huisgemaakte pulled pork
Brouwersbroodje
8,50
Broodje met 2 rundvlees kroketten en huisgemaakte biermosterd
Thai
8,50
Broodje met krokante kipstukjes, taugé,
bosuitjes en sweet&hot Thai-saus
Antwerpen
7,50
Broodje met langzaam gegaarde Vlaamse bierstoof

Reypenaer

Hamburger
The Brewer

17,50
Grain Fed runderburger op een bun, met tomaatslices,
Cheddar, Pancetta, pulled pork, gekarameliseerde ui
en Kentucky BBQ-saus; met coleslaw, verse frites en
biermosterd-mayonaise
The Vegetarian
18,90
Hamburger (vegetarisch) op een bun, met
tomaatslices, Cheddar, gekarameliseerde ui en
Kentucky BBQ-saus; met coleslaw en verse frites
en biermosterd-mayonaise

Allergie of speciaal dieet?
Meld het ons vooraf, zodat wij hier rekening mee
kunnen houden.

Vlaamse stoverij

18,50

Langzaam in bier gegaarde runderstoofvlees;
met een Hasselback aardappel

Flat Iron Steak

22,50

Flat Iron Steak -250 gr- van het Grain Fed
Black Angus rund; met Chimichurri en een
Hasselback aardappel

Hotdog
El Paso

13,50
Texas style, 100% rundvlees met jalapeños; op een
Laugen-broodje, met een topping van bosuitjes,
terriyaki saus, gekarameliseerde ui en crumble
San Quentin
13,50
Californian style, kippenvlees hotdog met
jalapeños en cheddar; op een Laugen-broodje, met
een topping van groene jalapeños, chipotle sauce,
gekarameliseerde ui en crumble

Side dish
Gemengde salade
Coleslaw
Geroosterde maiskolf
Hasselback aardappel
Bierfrites; met biermosterdmayonaise
Frites; met mayonaise
Mayonaise
Biermosterdmayonaise

3,50
2,00
3,50
3,50
5,00
3,00
0,50
0,50

After diner
Le Macaroneef

8,50

Italiaanse Tiramisu, met een macaron als Franse
twist

Cosa Nostra

8,50

Frisse zomerse lemon schepijs, gemaakt van
de beste verse citroenen uit Sicilië, geschept in
een limoen cup van witte chocolade
De gerechten worden geserveerd gedurende de
openingstijden van de keuken
12:00 - 21:00 uur

