BIER VAN DE TAP
Bierbrouwerij De Magistraat
De Dijkgraaf - LAGER - 5% - 25cl - €2,9 / 50CL - €5,6

Een frisse, Tsjechische stijl lager, maar jij mag pils zeggen!

De WAARDIN - ENGLISH BITTER - 4% - 25cl - €2,9 / 50CL - €5,6

Een lekker licht bier met tonen van citrus en een fijne hopbitterheid.

De HEEMRAAD - WITBIER - 4,8% - 30cl - €3,7

Gebrouwen met gerste-, tarwe- en havermout en frisse kruidigheid van koriander
en sinaasappelschil.

De WAARSMAN - WEIZEN - 5,4% - 30cl - €3,7 / 50CL - €5,9

Vooral veel tarwemout, water, hop en gist. Heerlijk zacht en verfrissend. Lekker
koud drinken natuurlijk!

De Dochter van de Burgemeester - BLOND - 5,9% - 30cl - €4,3

Een blondje met wat Cara mout waardoor ze iets kleurt en lekker moutig smaakt.
Niet al teveel alcohol, zodat ze je niet direct de kop gek maakt.

De DIKKE PRINS - INDIA PALE ALE - 5,4% - 30cl - €4,5

Citra en Mosaic hop geven deze IPA heerlijke aroma’s van fruit en bloemen. Een
lekker bittertje maakt hem helemaal af. Lekker doordrinkbaar!

De DIKKERE PRINS - DOUBLE INDIA PALE ALE - 7,9% - 30cl - €5,5

Steeds als we De Dikkere Prins brouwen maken we een selectie van bijzondere
hopsoorten die ècht wat toevoegen. Bij de bar zie je welke release(s) we op dit
moment op tap hebben.

De DIENSTMEID VAN DE RIJKSONTVANGER - FRUITBIER - 6,9% - 30cl - €4,5

Dit fruitbier is lichtzoet, bevat heerlijk geel fruit en heeft een zachte smaak,
geur en verfijnde bitterheid van hop.

DE SCHOUT BIJ NACHT - HONING PORTER - 6,5% - 30cl - €4,5

Smaken van koffie, donkere chocolade en een vleugje honing. Volop smaken dus
en toch lekker doordrinkbaar.

DE SCHEEPSTIMMERMAN - TRIPEL - 9,5% - 30cl - €4,9

De 9,5% alcohol maakt dit een hele stevige tripel. We maken hem zo stevig
omdat we deze tripel regelmatig lageren in eikenhouten vaten. Hij gaat erin als
Scheepstimmerman en hij komt er maanden later als Tsar Peter weer uit.

DE PIKJONGEN - IMPERIAL STOUT - 11,5% - 30cl - €5,5

De Pikjongen bevat maar liefst 11,5% alcohol. De geuren en smaken van koffie,
donkere chocolade en laurier wegen daar mooi tegenop.

PROEVERIJ VAN 5 DE MAGISTRAAT BIEREN VAN DE TAP - 5 X 10cl - €9

De beste manier om ons bier te leren kennen is deze proeverij. We maken een
selectie van onze bieren, van licht tot stevig, die je op een proefplank krijgt
geserveerd. Uiteraard vertellen we je nog wat over de bieren.

Alcoholarm Bier
VANDESTREEK - PLAYGROUND - IPA - <0,5% - BLIK 33cl - €4,5

Vijf soorten Amerikaanse hop en nagenoeg geen alcohol. Hierdoor ruik en proef je
wèl de smaken van citrusvruchten, tropisch fruit en aangename bitterheid, èn kun
je na het drinken nog veilig in de auto stappen.

VANDESTREEK - SPECIAL LOW ALCOHOL - <0,5% - BLIK 33cl - €4,6

De mannen van Vandestreek zijn gespecialiseerd in alcoholarme bieren. Ieder
seizoen maken ze weer iets speciaals en dat kun je bij ons drinken!

The Cooper’s Dream Series
Lang geleden ontdekten vatenmakers (coopers) al dat hout bijna alles beter laat smaken.
Die kennis gebruiken wij vandaag de dag nog steeds. Dat is ook de reden dat wij onze
vatgerijpte bieren uitbrengen onder de naam The Cooper’s Dream Series. Mooie bieren
worden nog intenser door rijping in door onze brouwers speciaal geselecteerde vaten.
Door de interactie die het bier lange tijd heeft met het hout van het vat, vindt er een
complexe ontwikkeling van smaken plaats, denk aan vanille en caramel. We gebruiken
bijna altijd ex-spirit vaten. Dit zijn vaten waar eerder andere drank in heeft gezeten, zoals
bourbon, cognac, rum, whisky, sherry of port en nog veel meer. Doordat het hout van het
vat doordrenkt is met die drank, heeft dit ook invloed op de smaak van het bier.

TSAR PETER 2021/1 - ISLAY WHISKY BA SCHEEPSTIMMERMAN - 10% - FLES 33cl - €9

De peat van de Kilchoman whisky komt je stevig tegemoet. Maar toch blijft de
tripel goed overeind. Rook, kruidigheid, bosfruit en mout zijn evenwichtig aanwezig.

TSAR PETER 2021/2 - TAWNY PORT BA SCHEEPSTIMMERMAN - 9,5% - FLES 33cl - €9

Je ruikt donker fruit, madeira en natuurlijk port. De smaak is zoetig met een
lange afdronk. Licht koolzuur zorgt voor zuivering van de mond.

DE KALEFATER 101 - COGNAC BA PIKJONGEN - 11,5% - FLES 33cl - €9,5

De cognac is aanwezig, vooral vluchtig. De koffie, chocolade en laurier worden
verzacht door het hout wat licht vanille heeft toegevoegd.

DE KALEFATER 102 - RUM BA PIKJONGEN - 11,5% - FLES 33cl - €9,5

De Pikjongen is zachter geworden . Een mooi huwelijk met de zoete tonen van
de rum. Het hout heeft ervoor gezorgd dat alle smaken mooi geblend zijn.

Website/webshop: www.bierbrouwerijdemagistraat.nl
Telefoon: 0183-794528, e-mail: info@bierlokaaldemagistraat.nl
Volg ons op social media:
facebook.com/demagistraat of instagram.com/de_magistraat

Frisdranken
CoCA COLA, COCA COLA ZERO, FÏnley bitter lemon, FÏnley ginger ale,
FÏnley tonic, Fuze tea sparkling, Fuze tea green, FRISTI, ORANGINA, €2,3
FEVER TREE MEDITERRANEAN TONICWATER, €2,9
Aqua pannA, water zonder koolzuur, €2,3 / Fles 75cl €5,7
San Pellegrino, water met koolzuur, €2,3 / Fles 75cl €5,7
Appelaere, appelsap, €3, SInaasappelaere, sinaasappelsap, €3

Warme dranken
KOFFIE €2,4 - ESPRESSO €2,4 - DUBB. ESPRESSO €3,6 - RISTRETTO €2,4
CAPPUCCINO €2,9 - LATTE MACCHIATO €3,1 - ESPRESSO MACCHIATO €2,7
LEGENDS THEE (Fairtrade, diverse smaken) €2,4 - VERSE MUNTTHEE €2,8
APPELTAART door Sam vers gebakken €4,5

GIN TONIC’s
Hendrick’s gin, komkommer en roos, €8
COPPERHEAD GIN, koriander, kardemom en oranjebitter, €9
BEEFEATER PINK GIN, aardbei en amandel, €7
NOLET’s GIN, roos, perzik en framboos, €8

Spirits/Likeuren/Mixen
Hennessy cognac VSOP, €6
the glenlivet founders reserve 12 years old Scotch Whisky, €6
Glenmorangie 18 years old Scotch Whisky, €8
Tullamore dew irish whiskey, €5
COINTREAU sinaasappellikeur, €5
AMARETTO hazelnootlikeur, €5
CUBA LIBRE, HAVANA CLUB Añejo 3 Años €5,3 - 7 Años €6,5
LIMONICA, Limoncello, tonic & bruiswater, €8
Naast bovenstaande dranken hebben we vaak bijzondere dranken in
huis die mooi combineren met onze bieren. Vraag ernaar!

WIJN per glas of fles
WIT

Casal Monteiro Branco
Portugal - Tejo (Ribatejo. Regio Lissabon)

Deze wijn is stijlvol, harmonieus met een geur en smaak van appel en
tropisch fruit waaronder perzik. Een gastronomische wijn voor alle
seizoenen. De afdronk is klassiek, lang en zacht. Glas €5,1 fles €23.

Sauvignon Blanc Domaine de la Bretonnière
FRANKRIJK - Loire, Le Landrau

Elegante wijn met een stuivende en delicate neus van limoen en
appel. Bijzonder aan deze wijn uit de Loire is dat ze dankzij de
Sauvignon Gris meer body krijgt. Mooie concentratie, aangename zuren,
elegante afdronk. Glas €5,8 fles €26.

Portal da Azenha Rosé
PORTUGAL - DOURO

ROSÉ

Deze wijn is stijlvol, fruitig (frambozen), fris en kent delicate zuren. Fraai
mondgevoel met een prachtige balans tussen geur, smaak en afdronk.
Deze wijn toont het topniveau van de Douro vallei. Glas €5,1 fles €23.

Campo Marin Tinto
Spanje - Cariñena

ROOD

Een lekkere mondvullende wijn met een prima balans tussen fruit en
zachte tannines. Vriendelijk, zacht, fruitig, tonen van rijpe kersen en
donker bosfruit. In de afdronk zoethout en bosbessen. Glas €5,1 fles €23.

Casal Monteiro Tinto
Portugal - Tejo (Ribatejo. Regio Lissabon)

Zeer fraaie fruitige wijn met body. Het fruit smaakt gepolijst en kent
zwarte kersen. De wijn heeft een mooie balans, een fraaie structuur
en delicate tannines. De afdronk is modern, soepel en evenwichtig.
Glas €5,8 fles €26.

Porto Portal da Azenha

PORT

De port kent walnoten in de geur, smaaktonen van karamel, peper en
cacao en een zijdezachte lange afdronk. Deze port is van topniveau, die met
zijn leeftijd nog mooier wordt. 10 Years Old, €4,9 - 30 Years Old, €9

Borrelplanken
DE MEESTE planken serveren we normaal (2-3 pers) of groot (4-6 pers)
PLANK DE MAGISTRAAT

Een heerlijke plank met de mooiste selectie van lekkernijen, zoals kaas,
worst en vleeswaren. Maar ook lekkere warme dingen! Natuurlijk met
bijpassende sauzen en brood. Normaal €19,5 groot €36,5

DE BROODPLANK

Plank met vers (bierbostel)brood uit de oven en daarbij passende
smeersels. €5,5

DE KAASPLANK

Een combinatie van de lekkerste, veelal ambachtelijke kazen. Natuurlijk
met mosterd, zoete dip en brood. Normaal €17,5 groot €32,5

DE PLANK VAN DE SLAGER

We kiezen steeds in overleg met de slager voor mooie en eerlijke producten. Op deze plank harde en zachte worst en fijne verse vleeswaren.
Vers brood maakt het compleet. Normaal €17,5 groot €32,5

PLANK NACHO’s

Nacho’s uit de oven met gesmolten kaas, jalapeños, guacamole, zure
room, lente-ui en salsa. Normaal €11 groot €19.

PLANK DE BOURGONDIËR (8 of 16 BITTERballen)

Heerlijke rundvlees bitterballen. Beter dan de ballen van De Bourgondiër
ga je echt niet vinden. En je krijgt er natuurlijk mayo bij, want dat is veel
lekkerder dan mosterd. Normaal €9,5 groot €17.

PLANK SHRIMP CROQUETTES (GARNALENKROKETJES, 5 of 10)

Hollandse garnalen, bij Kwekkeboom verwerkt tot overheerlijke kroketjes.
Een zachte cocktailsaus erbij en smullen maar! Normaal €8,5 groot €16.

PLANK UIENRINGEN MET CHILISAUS

Uienringen in een krokant gefrituurd jasje. Met chilisaus snackt dat
heerlijk weg! Normaal €4,4 groot €8.

PLANK Wafelfrietjes MET TRUFFELMAYONAISE

Wafelfrietjes zijn rond. Dat is handig, want dan blijft er lekker veel van
die overheerlijke truffelmayo aan zitten! Normaal €4,5 groot €8.

FOOD
KIJK OP DE WAND IN HET BIERLOKAAL VOOR SAM’S SPECIALS!
TOMATENSOEP MET BALLEN

Je proeft de verse tomaten. En Sam doet er ook nog echte ballen in. Niet van die
lullige kleintjes, gewoon echte! Met brood en smeersel. €7,5

POMPOENSOEP

Het is een hele klus om die pompoenen te verwerken. Maar dan heb je wel wat.
Fluweelzacht met lekkere pit van de curry. Met brood en smeersel. €6,8

SOEP VAN DE DAG

Als Sam inspiratie en zin heeft, maakt ie heerlijke verse soepen. Dus met een
beetje geluk hebben we vandaag ook wat lekkers. Met brood en smeersel. €7,5

TOSTI CLASSIC

Je kent het wel, kaas, ham, boter aan de binnen- en de buitenkant. Smullen! €7

TOSTI EVO

Veel extra vergiene olijfolie op twee plakken brood. Daartussen geitenkaas, gegrilde paprika, kappertjes, walnoten en rucola. €8,5

POKÉ BOWL ZALM of KIP/OMELET

Een bord om heerlijk van te smullen. Sushi rijst en edamame boontjes, wakame, mango, avocado, chioggia, taugé en radijs. Daarop de topping van je keuze.
€14,5/13,5

GEROOSTERD BOERENBROOD MET GEGRILDE ZALM

Op het brood avocadospread en venkelsalade. Wat mierikswortel, radijs en rode ui
geven lekker wat pit. €11,5

MAISBOL MET HUISGEROOKT LAUWWARM BUIKSPEK

Heerlijk mals buikspek op zoetzuur van rode kool en komkommer met hoisinsaus.
Stevige frieten erbij en mayo! €11

SALADE GAMBA’S MET BROOD EN DIP

Een verse, frisse groene salade met zeewier en mango, daarop gemarineerde
gamba’s €14

Magistraatburger met stoere frieten

Onze supermalse en sappige burger komt op een lekker krokant broodje, met
cheddar natuurlijk, tomaat, augurk en BBQ Saus. Stoeren frieten en mayo. €14,5

HUISGEMAAKTE VEGABURGER OP EEN MAISBOL MET STOERE FRIETEN

Sam maakt een heerlijke burger in Ottolenghi stijl. Op een machtig krokant broodje is dat echt smullen. Stoere frieten erbij. €14

FLANKSTEAK MET GROENTEN EN HASSELBACK AARDAPPEL

Een mooi stuk gegrilde en supermalse flanksteak. Groenten van de dag erbij en
een krokant gepofte hasselback aardappel. €18,5
Vegetarisch - Heb je een allergie, laat het ons weten!

