
Proeflokaal
Menu
LUNCH & DINER



LUNCH MENU
VAN 12 TOT 16 UUR
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ROOIE STIEN | 6,5%
Deze legendarische, pittige en doelgerichte
dame was de inspiratiebron voor dit heerlijke
biertje. Een IPA die flink is gedryhopt met
Amerikaanse hoppen, wat zorgt voor extra
smaak, aroma’s, en citrusachtige tonen. 

BIERPAIRING

WITTE KONING | 5,1%
Zoals men Willem II ook vaak beschreef, is
onze witte er eentje met een twist. Iets
volmondiger en met Zuid-Duitse gist, wat
zorgt voor extra kruidigheid. 

KRUIKJE BLOND | 6,5%
Een blond met een zachtaardige karakter van
nobele hoppen en tonen van honing en
bloemen. Een echte doordrinker, waarmee je
het liefst de avond begint én eindigt.

SANDWICHES

KROKETTEN
Brioche • 2 bierkroketten met onze
"Tilburgse Heer" • grove mosterd •
mosterdzaad in zoetzuur van onze
"Rooie Stien”

ZALM
Gerookte zalm • limoen-
peterseliemayonaise • zoetzure
komkommer in onze "Rooie Stien" •
krokante nori 

V | SLOPPY JOE 
Vegetarisch pittig gehakt •  bierkaas
• pittige limoenmayonaise • zoetzure
komkommer • krokant van
Parmezaan

V | OUDE KAAS 
Kaas met geduld van de Ruurhoeve •
mosterdzaad in zoetzuur van onze
"Rooie Stien" • grove mosterd •
tomaat • krokant van pastinaak  

STOF TOT NADENKEN | 6,5%
Onze zeer fruitige, nevelige, frisse New
England IPA. Tonen van citrus, tropisch fruit
en een kruidigheid gelijk aan een dennenbos
na een zomerse regenbui.

11 ,5

,5

12,5

DES KREK WAK WOU  
Brioche • kaas met geduld van de
Ruurhoeve • bierkroket met onze
"Tilburgse Heer" • soep van de dag 

15 TRAPPERS WEIZEN | 5,5%
Dorstlessend en met fruitigheid en lichte
tarwe-aroma’s brengt het de smaken samen.



LUNCH MENU 

BIERPAIRINGSALADES

ZALM 
Gerookte zalm • limoen-
peterseliemayonaise • zoetzure
komkommer in onze "Rooie Stien" •
krokante nori 

V | VEGA CRISPY CHICKEN
Malse vega kip in een krokant jasje •
zoetzure komkommer in onze "Rooie
Stien" • tomaat • pittige limoen-
mayonaise • 1000 dagen kaas

CRISPY CHICKEN
Malse kippendijen in een krokant
jasje • zoetzure komkommer in onze
"Rooie Stien" • tomaat • pittige
limoenmayonaise • 1000 dagen kaas

V | COURGETTE SOEP
Kokos • vadouvan • kruidenolie •
bieslook
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15 STOF TOT NADENKEN | 6,5%
Onze zeer fruitige, nevelige, frisse New
England IPA! Tonen van citrus, tropisch fruit
en een kruidigheid gelijk aan een dennenbos
na een zomerse regenbui.

STOF TOT NADENKEN | 6,5%
Onze zeer fruitige, nevelige, frisse New
England IPA! Tonen van citrus, tropisch fruit
en een kruidigheid gelijk aan een dennenbos
na een zomerse regenbui.

LUMUNUS | 8,5%
Deze kruising tussen een tripel en IPA weet
eenieder keer op keer te verrassen met zijn
zachte afdronk en een toets van peer.

SOEP

,5

,5

U kunt bovenstaande gerechten uitbreiden met
een heerlijk broodje met truffelcrème.  

+ €2,-

VAN 12 TOT 16 UUR

BLONDE BOEI | 8%
Een krachtige 3-granen tripel die makkelijk
wegdrinkt door zijn fruitige, zacht moutige en
kruidige smaken van kardemom, koriander en
sinaasschil. 



BROUWERSMENU      26 P.P

IEDERE DINSDAG EN WOENSDAG

Onze brouwers stellen wekelijks een drie
gangen menu samen met onze chefs. 

BIERDINER - DIKKE TIP (!) 
 
Vanaf januari starten we weer met onze
overheerlijke bierdiners. Foodpairing met
bieren uit eigen brouwerij en het
uitbalanceren van smaken staat
centraal. 

 Houd onze Instagram
@stadsbrouwerij013 in de gaten voor de
menu's, of informeer ernaar bij het
bedienend personeel.



ALL DAY MENU

CRISPY SMASHED BURGERS

Onze smashed burgers worden gemaakt van Bœuf Nature
dubbeldoel runderen. In de smaak van het vlees komt de
manier waarop de dieren gehouden worden prachtig terug. 

Onze burgers worden medium-rare
geserveerd. Liever een andere garing?
Laat het ons gerust weten.  

CHEESEBURGER 
Brioche • smashed beef • cheddar •
sla • tomaat • gekarameliseerde ui •
gepofte knoflookmayonaise •
zoetzure komkommer in onze "Rooie
Stien"

CLASSIC BURGER 
Brioche • smashed beef • sla •
tomaat • gekarameliseerde ui •
zoetzure komkommer in onze "Rooie
Stien"

V |VEGA BURGER 
Brioche • smashed vegetarisch beef •
cheddar • sla •  pittige
limoenmayonaise • gekarameliseerde
ui • zoetzure komkommer in onze
"Rooie Stien" • tomaat

TOT OP 'T BOT | 6,5%
De donkere mouten leggen de nadruk op het
gegrilde vlees en de hoppen werken samen
met de saus.

TRAPPERS WEIZEN | 5,5%
Dorstlessend en met fruitigheid en lichte
tarwe-aroma’s brengt het de smaken samen.

ROOIE STIEN | 6,5%
Deze legendarische en pittige dame was de
inspiratiebron voor dit heerlijke biertje. Flink
gedryhopt met Amerikaanse hoppen; extra
smaak, aroma’s, en citrusachtige tonen. 

BIERPAIRING

Rustieke frites bij je burger 
Óf liever zoete aardappelfriet +4

+3

 
Deze burgers zijn heerlijk te combineren
met verschillende bierstijlen. Maak je
burger compleet door je eigen smaak te
benadrukken!

Kies één van onze favorieten of creëer je
eigen heerlijke combinatie. 
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ALL DAY MENU

JUICY 013 BURGERS
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+3,5
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CRISPY CHICKEN BURGER
Brioche • malse kippendijen in een
krokant jasje • sla • tomaat •
gekarameliseerde ui • pittige
limoenmayonaise • zoetzure
komkommer in onze "Rooie Stien"

PULLED PORK  
Brioche • pulled pork • sla • tomaat •
BBQ-saus • nacho's • zoetzure
komkommer in onze "Rooie Stien" •
gekarameliseerde ui • 

V | VEGA CRISPY CHICKENBURGER
Brioche • malse vega kip in een
krokant jasje • sla • tomaat •
gekarameliseerde ui • pittige
limoenmayonaise • zoetzure
komkommer in onze "Rooie Stien"

TOT OP 'T BOT | 6,5%
De donkere mouten leggen de nadruk op het
gegrilde vlees en de hoppen werken samen
met de zoetzure groentes en de saus.

TRAPPERS WEIZEN | 5,5%
Dorstlessend en met fruitigheid en lichte
tarwe-aroma’s brengt het de smaken samen.

ROOIE STIEN | 6,5%
Deze legendarische en pittige dame was de
inspiratiebron voor dit heerlijke biertje. Flink
gedryhopt met Amerikaanse hoppen; extra
smaak, aroma’s, en citrusachtige tonen. 

BIERPAIRING

 
Deze burgers zijn heerlijk te combineren
met verschillende bierstijlen. Maak je
burger compleet door je eigen smaak te
benadrukken!

Kies één van onze favorieten of creëer je
eigen heerlijke combinatie. 

 

Rustieke frites bij je burger 
Óf liever zoete aardappelfriet +4,5

+3,5

I WANT IT ALL BURGER 
Brioche • smashed beef • pulled pork •
cheddar • sla • tomaat • BBQ-saus
gekarameliseerde ui • nacho's •
zoetzure komkommer in onze "Rooie
Stien"

15

TOPPED FRIES 

HEERLIJK OM TE DELEN (!) 

V | TRUFFELTASTISCH 
Frites 1000 dagen kaas • truffel •
truffelmayonaise • bospaddenstoel  

BOKKIGE STOOF  
Frites stoofvlees • gegaard in onze
"Bokkige Boom"

V | HEETHOOFD 
Frites vega pittig gehakt • pittige
limoenmayonaise • bierkaas met onze
"Op den Ophef" 

8

8

8



MIKMAK PLATEAU             25 P.P

VANAF 2 PERSONEN 

Op ons Mikmak Plateau kun je van alles
verwachten; vis, vlees en vegetarische
gerechten. Ook leuk om met een groter
gezelschap samen te delen als
voorgerecht.

Heerlijk in combinatie met ons
proefplankje.



PRE STARTERS

DINER
VANAF 17 UUR
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V | TOSTADA SLOPPY JOE 
Vega pittig gehakt • bierkaas • pittige
limoenmayonaise • bosui • krokante
parmezaan

TOSTADA ZALM
Zalmtartaar • limoen-
peterseliemayonaise • krokante nori •
tomberries • borage 

STEAK TARTAAR 
Rund van van Bœuf Nature •
Gepofte knoflookmayonaise •
zoetzure bundelzwam • borage •
krokante shiitake

V | CHEESY PORTOBELLO  
Portobello • camembert • pesto •
tomaat • balsamico • sla • truffelolie •
crumble van quinoa en gerookte
amandel 

STARTERS

PRETZEL MET HUISGEMAAKTE DIPS

TILBURGSE HEER | 8,0%
Deze klassieke tripel heeft een krachtig
moutige smaak, een kruidig aroma en kent,
zoals een echte heer, een rauw randje. 

BIERPAIRING

ROOIE STIEN | 6,5%
Deze legendarische en pittige dame was de
inspiratiebron voor dit heerlijke biertje. Flink
gedryhopt met Amerikaanse hoppen; extra
smaak, aroma’s, en citrusachtige tonen. 

OLIJVEN

,5

LUMUNUS | 8,5%
Deze kruising tussen een tripel en IPA weet
eenieder keer op keer te verrassen met zijn
zachte afdronk en een toets van peer.

STOF TOT NADENKEN | 6,5%
Onze zeer fruitige, nevelige, frisse New
England IPA! Tonen van citrus, tropisch fruit
en een kruidigheid gelijk aan een dennenbos
na een zomerse regenbui.



DINER
VANAF 17 UUR

22 ,5

V | LASAGNE VAN
BOSPADDENSTOELEN 
Spinazie-ricottasaus • zoetzure
bundelzwam • krokante shiitake •
chili-olie

FISH AND CHIPS 
Kabeljauw in bierbeslag van "Kruikje
Blond" • remouladesaus • zoetzure
groenten

MAINS BIERPAIRING

TOT OP 'T BOT | 6,5%
De donkere mouten leggen de nadruk op het
gegrilde vlees en de hoppen werken samen
met de saus.

 
 
 

Alle hoofdgerechten zijn inclusief rustieke frites
Liever heerlijke zoete aardappelfrites ?     +                      2,-

ONS MOEDERS STOOF 
Stoofvlees in onze quadrupel
"Schering en Inslag" • zoetzure
groenten • krokant van gerookte
amandel en quinoa • ingelegd
mosterdzaad

OP DEN OPHEF | 7,0% 
Een uitnodigende roodbruine dubbel met een
stabiele schuimkraag. Mooi zacht en rond,
gebruik van verschillende moutsoorten.

19

SHORT RIB
Langzaam gegaarde short rib • BBQ
saus van onze Belgian IPA
"Lumunus" • pistache-uiencrumble •
zoetzure groenten

TRI-TIP STEAK
Canadees grasgevoerd Angus Tri-tip
steak 180 gram • groene pepersaus •
pistache-uiencrumble • zoetzure
groenten

21
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24,5 TILBURGSE HEER | 8,0%
Deze klassieke tripel heeft een krachtig
moutige smaak, een kruidig aroma en kent,
zoals een echte heer, een rauw randje. 

ROOIE STIEN | 6,5%
Deze legendarische en pittige dame was de
inspiratiebron voor dit heerlijke biertje. Flink
gedryhopt met Amerikaanse hoppen; extra
smaak, aroma’s, en citrusachtige tonen. 

TRAPPERS WEIZEN | 5,5%
Dorstlessend en met fruitigheid en lichte
tarwe-aroma’s brengt het de smaken samen.



 
 
 

KINDERMENU
VANAF 17 UUR

Liever heerlijke zoete aardappel frites? 

8

9

7

+2,-

CRISPY CHICKEN 
Onze krokante kip met 
appelmoes, salade en frites

V | VEGETARISCHE CRISPY CHICKEN 
Onze vegetarische krokante kip met
appelmoes, salade en frites

BITTERBALLEN
Bitterballen van Bœuf Nature met
appelmoes, salade en frites

VOOR DE KLEINTJES

,5



DINER
VANAF 17 UUR

14

8ITALIAN ICED COFFEE 013 
Mousse van Disaronno • crumble van
bastogne • vanille-ijs • chocolade •
espresso

STROOPWAFEL PANNACOTTA
Stoofpeer • gel van kers • kaneelijs

KAASPLANKJE 
3 verschillende kazen • 
kletzenbrood • compote • rood fruit

DESSERTS BIERPAIRING

MOOI DE KLOS | 10,5%
Zacht sluipt hij binnen, zich voorbereidend op
een daaropvolgende explosie van koffie, pure
chocolade en drop.

SCHERING EN INSLAG | 9,0% 
De hartverwarmende Quadrupel vult je
lichaam met liefde en je ogen met tranen.
Hoog in alcohol, en met warme aroma’s van
pruimen en donker fruit.
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8,5


