
PEERD

BORRELHAPJES

BroodPlankje 
broodjes van Martinus bostel met drie smeerseltjes     7.5                        
        
kaasPlankje 
3 verschillende kazen uit de streek: Olle Grieze een 12 maanden 
gerijpte volle oude kaas, Roode Schuur jong belegen en boeren 
Maroc rauwmelkse kaas met Ras el Hanout                           9                              
 
worstPlankje
happy pigs bostelworst van Jelle en Marjan, van varkens gevoed 
met Martinus bostel, een peperfuet en een Groninger droge worst
              9

Gemarineerde olijven        4.5  
   
notenmix van het huis          4.5

BorrelPlank
een combinatie van hierboven genoemde producten                   17.5  
                           

WARME SNACKS 
 

BitterBallen  |  6 stuks 
van draadjesvlees met Groningse mosterd                             8.5
  
risortini’s  |  6 stuks     
mozzarella tomaat          8.5

BieterBal  |  6 stuks    
rode biet vegan                                       8.5

BIER  PROEVERIJ

ProeFGlaasjes
 
proefglaasjes zijn ook los bij te bestellen                              2/2.5/3
                                                  

haPjes
dranken 
&

VOORGERECHT

soeP van de daG               5,5

HOOFDGERECHT

rundvlees GestooFd in jozeF duBBel   
geserveerd met patat en salade                                                          19,5 
   
vleesGerecht zie krijtBord         23.5

visGerecht zie krijtBord                        23.5

veGaGerecht zie krijtBord                                   19.5  
   
                     

NAGERECHT

Bieramisu 
met Smoked Porter                           7.5 

huisGemaakte notenBrownie   
met vanilleijs en slagroom(glutenvrij)             6.5

MENUKORTING/WINKEL

comBinatie  voor-, hooFd- en naGerecht         -3

Bieren uit de winkel vraaG onze Prijlijst



BLONDE BIEREN

martinus laGer der a 4,2%
mooi ondergistend biertje, aangenaam van smaak en toch laag in alcohol  
                                                       25cl 3.5 | fl es 4.5

martinus hollands hooP 5,3%
op Hoog Hammen komen hop en hoop samen
verleden en toekomst gaan hand in hand
moutig, met een vleugje caramel                                         25cl 3.5 | fl es 4.5

martinus wit 1717  5,3%
fris zomers witbier met het delicate aroma van Styrian Golding hop   
                                                                25cl 3.8 | fl es 4.9
 
martinus Blond  6% 
het Blonde bier van Martinus, toegankelijk en fris van smaak  
                                              25cl 3.8 | fl es 4.9

martinus saison  6,7%
dit droge biertype werd gebrouwen voor de landarbeiders; de gist geeft een 
kruidige smaak                                                                        25cl 3.8 | fl es 4.9

martinus Peerd (iPa) 5,8%
dit pittige Peerd verleidt je met de aroma’s van citrus, passievrucht en 
ananas; de magie van deze IPA zit hem in de speciale gist en hop zoals 
Amarillo, Mosaic en Simcoe                                                25cl 4.8 | fl es  5.9 
 

nuchter (GPa) 6,1%
Groninger Pale Ale tot stand gekomen door een supercomputer; deze 
GPA heeft veel haver en is gedryhopped met drie 
hopsoorten                                                                        25cl 4.8 | fl es 5.9 

martinus de 5e klok (lenteBock) 6,9%
Het gelui van de Martinitoren bestaat uit twaalf klokken; de vijfde heeft 
de naam Martinus; ondergistend zoals bockbier bedoeld
voor in de lente en de zomer                      20cl 4.2 | fl es 5.9

martinus triPel  8,6%
deze fruitige driegranen Tripel is zacht van smaak en heeft 
een verwarmende afdronk                           20cl 4.2 | fl es 5.9

jever  0,5%  
alcoholarm                fl es 3.8

DONKERE BIEREN

martinus de 5e klok (herFstBock) 7%
ondergistend en eigenwijs lekker; het gelui van de Martinitoren bestaat 
uit twaalf klokken; de vijfde heeft de naam Martinus; 
zacht soepel en helder                       20cl 4.2 | fl es 5.9

martinus jozeF 7,2%
een Dubbel bier; zachtbitter, lichtzoet, fruitig en een licht aroma 
van chocolade                        20cl 4.2 | fl es 5.9

martinus calmix 9%
een intense Russian Imperial Stout met cacao en de Naga Jolokia peper  
                                        20cl 4.8 | fl es 6.9

martinus imPerial smoked Porter  9,5%
met Duitse rauchmalz en Britse peated malt; gouden medaille op de Dutch 
Beer Challenge.                                      20cl 4.80 | fl es 6.9

martinus QuadruPel  9,5%
in deze Quadrupel proef je vijgen; de volle ronde smaak 
blaast je omver                     20cl 4.80 | fl es 6.9

BARREL AGED BIEREN 
kan ook geserveerd worden met 2 glazen

martinus calmix Barrel aGed 9%
een jaar gelegen op een eikenhouten calvadosvat                       fl es 11,8

martinus smoked Porter Barrel aGed 9%
een jaar gelegen op een eikenhouten Isle of Arranvat                    fl es 11,8

  
martinus saison  Barrel aGed 6,9%
een jaar gelegen op een eikenhouten calvadosvat                              fl es  9,8 

         

   

Soms zijn niet alle bieren op de kaart verkrijbaar of alleen op de tap of alleen
 op fl es. De bediening kan u precies vertellen welke verkrijgbaar zijn en hoe.

WIJN

rood 

Primitivo 
glas  4 | fl es 19.5

Beaurempart 
glas 4.5 | fl es 22.5

wit

Chardonnay 
glas  4 | fl es 19.5

Viognier 
glas 5 | fl es 24.5

FRIS

GinGer Beer
tonic                              
Fritz- mate                 3.5  

sPa
rood/blauw             2.8 
                 

aPPelsaP
PerensaP        2.8

Fritz 
kola / kola light / orange /
citroen en andere smaken
     2.8

WARME DRANKEN

koFFie                                 
koffie / espresso                2.8
dubbele espresso                3.8
cappuccino                               3.8

Irish coffee     7.8                 

thee 
diverse smaken                                2.8
verse muntthee                   3.3

STERK

martinus (distillaat van bier) 

koffi  e- of bessenlikeur                  4.5
Ginsky                    6.5

martinus cocktails
gin-tonic / Groninger ezel          11.5
 

ander

jenever                   3.8 

cognac                   6.5
calvados                               6.5 
whisky’s                     6.5
          


