
 

SALADE 
Caesar salade met gegrilde kip, gebakken spek, ansjovis, 

parmezaan, croutons en gepocheerd ei  € 11,50 
 

Caprese met burrata, tomaat en basilicum  € 12,00 
 

SOEP 
Wekelijks wisselende soep van de chef  € 9,00 

 

Bouillabaisse met rouille en toast  € 16,50 
 

VOORGERECHTEN 
Hollandse garnalencocktail met avocado, citroen, 

kruidensla en cocktailsaus  € 13,00 
 

Carpaccio van ossenhaas met pijnboompitten, parmezaan, kappertjes, affilla cress 
en truffelmayonaise  € 10,50 

 

CLASSICS 
Burger ‘De Maas’ met eendenlever en gepocheerd ei, 

geserveerd met truffelfriet  € 17,50 
 

Steak-frites met groene salade en béarnaisesaus  € 18,50 
 

Fish & Chips met tartaarsaus  € 16,50 
 

HOOFDGERECHTEN 

Gelakte zwezerik met dashi, zwarte knoflook 
en aardappel krokantje  € 22,00 

 
Zeeduivel wangetjes met escabeche, krokante makreel  

en crème van aubergine  € 22,00 
 

NAGERECHTEN 
Appeltaart met slagroom  € 4,00 

Harde wener  € 5,50 
Chocolade brownie  € 6,50 

  



 

WIJNEN 

WITTE WIJNEN 
Larrua Bodegas F.L. Cachazo 

p/gl 
€ 3,75 

p/fl 
€ 22,00 

Een blend van de Verdejo & Viura met tonen van perzik en passievrucht aangevuld met 
wat grassigheid. Fris met appel, gekonfijte citroen, limoen en een fijne minerale toets 
 
Mont Mès Castelfeder, Pinot Grigio, 2016 

 
€ 4,50 

 
€ 26,00 

De geur is rijk aan fruit , voornamelijk peer en appel. In de mond fris met de aroma’s van 
amandel, appel en peer. 
 
Les Hauts de Montarels, Chardonnay, 2015 

 
€ 5,25 

 
€ 30,00 

Een blend van Chardonnay druiven van 60 verschillende wijnbergen. Elegant en vol met 
een heerlijke botertoon, tropisch, ananas en perzik. 

 
RODE WIJNEN 
Montepulciano d’Abruzzo Origini Enrico Marcato 

 
€ 3,75 

 
€ 22,00 

Een goed doordrinkbare rode wijn van de Montepulciano d'Abruzzo druif. Mooi rond rood 
fruit, lichte toets van specerijen. Milde afdronk met prettige bite op het einde. 
 
Blauer Spätburgunder ‘Trittenheimer Altärchen’  
Heribert Boch, 2015 

 
 

€ 4,50 

 
 

€ 26,00 
Robijnrode wijn met in de neus vanille, kersen, frambozen, aalbessen. Een zeer fruitige, 
speelse en zachte rode wijn, die in de zomer ook licht gekoeld gedronken kan worden. 
 
Marques de Castilla, 
Merlot Cabernet Sauvignon Baricca, 2014 

 
 

€ 5,25 

 
 

€ 30,00 
Erg sappig met donker, kruidig rood fruit met vanille van de houtrijping. De afdronk is 
elegant, zacht kruidig met een fijn zuurtje. 

 
ROSE WIJNEN 
Clos de Bosquet, Le Jardin Rosé, Pays d’Oc 

 
€ 3,75 

 
€ 22,00 

Verfrissende, zomerse rosé boordevol aroma’s van bes, kers en framboos met een vleugje 
kruiden in de afdronk. Droog en rond, lichtvoetig, maar vol van smaak. 

 



 

SPECIAALBIER 
BROUWERIJ NOORDT - De plannen voor een brouwerij begonnen eind 
2010 toen Peter Rouwen op zoek ging naar een geschikt pand. Vele 
bezichtigingen later viel zijn oog op een voormalige brandweerkazerne 
in Rotterdam Noordt. Op deze locatie aan de Zaagmolenkade, op 
slechts 1,5 kilometer afstand van de Coolsingel en aan de rivier de 
Rotte is ooit de welbekende Swanmarket begonnen. Sinds juli 2015 

worden er echte Rotterdamse speciaalbieren gebrouwen. 
 

STADSBROUWERIJ DE PELGRIM - Rotterdam telde in de 
Middeleeuwen 48 bierbrouwerijen binnen haar stadsmuren. Na de 
tweede wereldoorlog slechts twee. Heineken op de Noord-oever en 
Oranjeboom op de Zuid-oever van Rotterdam. Ook deze twee 
brouwerijen verdwenen uit de stad. Bierliefhebber Harry van de 
Wiel heeft met de oprichting van de Stadsbrouwerij de Pelgrim in 

1996 een einde aan dit brouwerijloze tijdperk gemaakt. In 2012 werd de roerstok 
overgenomen door Eric van der Lugt. 
 

KAAPSE BROUWERS - De Kaapse Brouwers is de bekendste 
stadsbrouwerij van Rotterdam. Als onderdeel van de Fenix 
Food Factory op Katendrecht brachten ze voor het eerst de 
craftbeer-revolutie naar Rotterdam. De Kaapse Brouwers 
kiezen voor gedurfde recepten, smaakexperimenten en 

ouderwetse bieren in een Rotterdams jasje. 
 
Geïnspireerd op de haven en gevestigd in de Fenixloods brouwen ze stoere non-
conformistische stadsbieren voor een nieuwe generatie bierdrinkers.  

  



 

BROUWERIJ NOORDT 
Noordtsingle - USA Tarwebier (4,5% ) 

 
€ 4,50 

Licht en fris Amerikaans tarwebier met single Cascade hop 

Double Pale Ale - Seven Hops (6,0%) € 4,90 
Complexe Pale Ale vol tropisch fruit, hars en dennennaalden 
Black IPA (7,0%) € 4,90 
Frisse, ronde en romige ale met een mooie balans tussen donkere mouten en hoppen. 
 

STADSBROUWERIJ DE PELGRIM 
Stoombier (5,0%) 

 
€ 4,50 

Ongefilterde Pale Ale. Licht hoppig, fris en goed doordrinkbaar. 
Weizen (5,2%) € 4,90 
Een zacht tarwebier, verfrissend tijdens de warme zomerdagen. 
Mayflower (7,8%) € 4,90 
Een klassieke Belgische tripel met een zachte afdronk.  
 

KAAPSE BROUWERS 
Harrie – Saison (6,1%) 

 
€ 3,90 

Blond bier met frisfruitig aroma en vol bittere smaak 
Noor – Austmann Brown Ale (4,5%) € 4,50 
Donkerbruin bier met geroosterde karamel en bitters. 
Gozer – Outmeal Stout (9,8%) € 5,50 
Klassieke stout vol aroma’s van koffie en karamel 
 

AFFLIGEM 
Blond (6,8%) 

 
€ 3,90 

Helder, goudkleurig bier vol tropisch fruit, banaan en specerijen 
Dubbel (6,8%) € 4,50 
Donker en kruidig, met tonen van kruidnagel en anijs 
Tripel (8,5%) € 4,50 
Amberkleurig, licht zoet met een kruidige afdronk 

 


