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VAN DE TAP
DIJKGRAAF
LAGER – 5%
25CL – 3,3 / 50CL – 6,4
Een frisse, Tsjechische stijl lager, 
maar jij mag pils zeggen! 

PLANEETKRAMER
VIENNA LAGER – 5,1%
25CL – 3,8 / 50CL – 7,4
Donkerder dan de Dijkgraaf met 
broodachtige en karamellige 
aroma's. 

HEEMRAAD
WITBIER – 5,5% – 30CL  – 4,4
Witbier gebrouwen met tarwe- 
en gerstemout, koriander en 
sinaasappelschil.

WAARSMAN
WEIZEN – 5,4%
30CL – 4,4 / 50CL – 7,5
Fruitig, zacht en verfrissend 
weizenbier met veel tarwemout.

DIKKE PRINS
INDIA PALE ALE 5,4%
30CL – 5,3
Aroma’s van fruit en bloemen 
door de Citra en Mosaic hop. 
Een lekker bittertje maakt hem 
helemaal af. 

DOCHTER VAN DE BURGEMEESTER
BLOND – 5,9% – 30CL – 5
Blond bier met een moutige 
smaak en lichte kleuring door 
wat Cara-mout.

DIENSTMEID VAN DE 
RIJKSONTVANGER
FRUITBIER – 6,9% – 30CL – 5,5
Lichtzoet fruitbier met heerlijk 
geel fruit, zachte smaak en ver-
fijnde bitterheid van de hop.

DIEFHENKER
DUBBEL – 7,3% – 30CL – 5,5
Dubbel met heerlijke aroma's van 
mouten en gedroogd fruit, fijne 
lichtzoete smaak, volmondig 
maar niet te zwaar.

SCHOUT BIJ NACHT
HONING PORTER – 6,5%
30CL – 5,2
Smaken van koffie, donkere 
chocolade en een vleugje honing. 
Volop smaken en toch lekker 
doordrinkbaar.

SOLLICITEUR
BOCKBIER – 7% – 30CL – 5,7
Een klassiek, ondergistend bock-
bier. Kijk op het bord boven de 
bar om te zien welk jaar en soort 
we op tap hebben.

SCHEEPSTIMMERMAN
TRIPEL – 8,8% – 30CL – 5,6
Mooie, volle tripel met 8,8% alco-
hol, dus best wel doordrinkbaar. 
Fruitig en kruidig, echt Belgisch!

DIKKERE PRINS
INDIA PALE ALE – 30CL – 6,7
India Pale Ale met bijzondere in-
grediënten en mooie hopsoorten. 
De beschikbare release(s) zijn te 
vinden op het bord boven de bar.

PIKJONGEN
IMPERIAL STOUT – 11,5%
30CL – 6,2
Imperial Stout met 11,5% alcohol, 
geuren en smaken van koffie, 
donkere chocolade en laurier. 

VUURBOETER
BARLEY WINE – 12,5% – 30CL – 6,2
Volle moutigheid, mooie com-
plexe smaken en hoog, maar 
verfijnd qua alcohol.

PROEVERIJ
5 MAGISTRAAT BIEREN VAN 
DE TAP 5 X 10CL 
LICHT 11,3 – ZWAAR 14,7
De beste manier om onze bieren 
te leren kennen is één van deze 
proeverijen. Je krijgt een selectie 
van onze bieren op een proef-
plank geserveerd. Je krijg een 
overzicht met omschrijving van 
de bieren van de proeverij. 

B I E R

OPENINGS–
TIJDEN

DONDERDAG
16 – 23 UUR

VRIJ–ZAT
12–23 UUR

In deze menukrant vind je al onze bieren, dranken, hapjes en eten. 
En als je nog meer wilt weten, vraag het dan gerust aan iemand van de bediening.

OP FLES
QUESTEERDER – STERK BLOND
9% – 33CL – 5,2
Een blond bier, maar dan een 
stuk sterker. 9% Alcohol, maar 
toch lekker doordrinkbaar.

MOONLIT EYES – ENGLISH BITTER
4% – 33CL – 5
Een licht bitter, pils-achtig bier. 
Erg fris, makkelijk doordrinkbaar.

SUNNY RAYS – SESSION BLOND
4,5% – 33CL – 5
Een session blond. Dus wel echt 
blond bier, maar ook licht en dus 
doordrinkbaar.

GEBALDE VUIST – GRIENDUIL
ROOKBIER – 8,2% – 33CL – 6
Van onze Hankse vriend Pier dit 
volle, stevige rookbier. Voor de 
liefhebber. Maar die krijgt dan 
ook echt wat!

FLYING DUTCHMAN – 
RASPBERRY DIPPING 
CHOCOLATE DRIPPING SUPER 
TROUPER PORTER
SOUR PORTER – 7% – 33CL – 6
Ronald, The Flying Dutchman, 
maakt deze porter met een flinke 
lading verse frambozen en is 
daarna gerijpt op cacaobonen. 
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Alle barrel–aged bieren worden 
in de fles (33cl) en omverpakking 
aan tafel geserveerd op ongeveer 
11° celcius. Wil je delen? Vraag er 
dan onze proefglaasjes bij.

TSAR PETER – 13,6
SCHEEPSTIMMERMAN TRIPEL

2021/1 ISLAY WHISKY – 10%
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.

2021/2 TAWNY PORT – 9,5%
Je ruikt donker fruit, madeira en 
natuurlijk port. De smaak is zoe-
tig met een lange afdronk. Licht 
koolzuur zorgt voor zuivering van 
de mond.
 

2022/3 RUM  – 9,5%
De rum is heerlijk aanwezig in dit 
bier. In de geur, maar het geeft 
ook de onmiskenbare smaak aan 
het bier. Mooi is dat je ook nog 
steeds het moederbier proeft. 
 

2023/4 HIGLAND WHISKY 
– 9,5%
Gerijpt op een aantal vaten van 
2 verschillende Schotse whisky 
distilleerderijen. Allebei uit de 
Highlands, wat een prachtig, 
zacht en gelaagd resultaat heeft 
gegeven. 
 

KALEFATER – 13,6
PIKJONGEN IMPERIAL STOUT

101 – COGNAC – 11,5%
De cognac is vooral vluchtig 
aanwezig. De koffie, chocolade 
en laurier van de stout worden 
verzacht door het hout dat licht 
vanille heeft toegevoegd.

102 – RUM – 11,5%
De geur is lichtzoet en onmis-
kenbaar rum. Iets rook van de 
chipotles. De rum zorgt voor een 
zachtere smaak. De gelaagdheid 
van de verschillende gebrande 
mouten is nog steeds aanwezig, 
maar lijkt nog mooier te blenden.

103 – BOURBON – 11,5%
De Pikjongen is zachter gewor-
den. Een mooi huwelijk met de 
zoete tonen van de rum. Het hout 
heeft ervoor gezorgd dat alle 
smaken mooi geblend zijn.

104 – HIGHLAND WHISKY  – 11,5%
We hebben drie soorten Highland 
whiskyvaten gebruikt. Deze 
Kalefater is het resultaat van 
de blend van die drie soorten. 
Duidelijk maar zacht aanwezig is 
de Schotse whisky, met een hele 
mooie balans.

VUURBOETMEESTER – 14,3
VUURBOETER BARLEY WINE

201 – SHERRY – 12,5%
Onze Engelse barleywine De 
Vuurboeter heeft gelegen op 
Palo Cortado sherryvaten. De 
uitwerking is prachtig. Het zoete 
is zachter geworden, de afdronk 
merkbaar droger. Karamel in de 
neus en een lichte kruidigheid. 
De smaak is rood fruit. Vol en 
zacht.
 

202 – RUTTE JENEVER – 10%
Onze Engelse barleywine De 
Vuurboeter hebben we in  
samenwerking met Rutte 
Distillers gerijpt op jenever 
vaten. Het resultaat is een mooi, 
vol bier met tonen van noten en 
jeneverbes. Fijn om te combine-
ren met een glaasje Rutte Oude 
Simon jenever.
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BORRELHAPJES 
DE BOURGONDIËR 
BITTERBALLEN (8 OF 16)
Heerlijke rundvlees bitterbal-
len. Beter dan de ballen van De 
Bourgondiër ga je echt niet 
vinden. En je krijgt er natuurlijk 
mayo bij, want dat is veel lek-
kerder dan mosterd. Normaal 11 
groot 21.

SHRIMP CROQUETTES
(GARNALENKROKET, 6 OF 9)
Hollandse garnalen, verwerkt 
tot overheerlijke kroketjes. Een 
zachte cocktailsaus erbij en 
smullen maar! Normaal 12 groot 
18.

LUXE BITTERGARNITUUR (8 
OF 16)
Hele fijne gefrituurde hapjes. Je 
weet wel, bittergarnituur, maar 
dan luxe! Normaal 8,5 groot 16,5.

LUXE BITTERGARNITUUR 
VEGA (8 OF 16 STUKS) 
Hele fijne gefrituurde hapjes. 
Deze zijn allemaal vega, maar 
niet alléén maar kaas! Normaal 8 
groot 16.

JALEPEÑO POPPERS (8 OF 16) 

Met roomkaas gevulde jalapeños 
in een krokant jasje! Normaal 11 
groot 21.

BORRELPLANKEN
PLANK DE MAGISTRAAT
Onze topper die je helemaal zelf 
samenstelt. Kies hieronder wat 
je allemaal op de borrelplank wilt 
hebben. Kies minimaal 4 items.

Notenmix  4
Harde kazen  5
Zachte kazen  7,5
Tripel oude kaas  6
Charcuterie 6
Ribfingers 🔥   🔥🔥🔥🔥 7
Olijven  4
Broodje + smeersels  6,5
Bourgondiër bitterballen 🔥 (4) 5,5
Bittergarnituur luxe 🔥 (4) 4,3
Vega snacks 🔥 (4)  4,3
Shrimp croquettes 🔥 (3) 6
Torpedo shrimps + mangodip (4) 🔥 5
Samosa's 🔥 (6) 4
Jalepeño poppers 🔥 (4)  5,5

DE BROODPLANK 
Plank met bierbostelbrood uit de 
oven en bijpassende smeersels. 6,5

KAASPLANK 
SCHEEPSTIMMERMAN 
Deze pittige oude kaas is 
bij Hoefhuys Boerenkaas 
Specialiteiten in Genderen 
gemaakt met onze tripel 
Scheepstimmerman. Per 100 
gram 6.

LOADED FRIES
Dikke frieten met pulled–chicken, 
peper, bosui en saus er overheen. 
Normaal 11, groot 20. Kaas erover 3.

NACHO'S
Nacho's zijn tortillachips bedekt met kaas en toppings en werden 
voor het eerst gemaakt in 1943 door Ignacio "Nacho" Anaya, een 
ober in een restaurant in Mexico. 

Toen Amerikaanse soldaten om een   nachtelijke snack vroegen en 
de chef–kok afwezig was, maakte Anaya de chips met kaas en 
jalapeno–pepers en noemde ze simpelweg "Nacho's especiales". 

De soldaten waren enthousiast en namen het recept mee terug 
naar de Verenigde Staten, waar het een favoriete Tex–Mex–snack 
werd.

Bij ons met kaas, jalapeños en huisgemaakte tomatensalsa en 
optioneel pulled chicken. 

Normaal 12,5 groot 21,5 met pulled chicken +3,5 groot +7

LP



LUNCH EN DINER
  

SOEP VAN 
DE DAG

Dennis is dol op het maken van 
soep. Dus ook vandaag hebben we 
een heerlijk verse soep. Vraag de  
bediening wat hij gemaakt heeft.

BROOD
HUISGEROOKTE ZALM
Sla, frisse limoenmayonaise. 7,8

OOSTERS BUIKSPEK VAN DE 
SMOKER
Zoet–zure kool, sriracha mayo-
naise, krokante ui. 9,5

PULLED CHICKEN
Op de smoker zacht gegaarde kip 
met ras el hanout en abrikozen 
chutney. 9,5

BURRATA MET TOMAAT 
Burrata met een huisgemaakte 
salsa van tomaat, dragon en 
citrus van de smoker. 9,5

BOURGONDIËR KROKETTEN
Twee heerlijke kroketten op 
brood met mayo of mosterd. 9

GARNALEN KROKETTEN
Fijne kroketten van Hollandse 
garnalen op brood met mayo-
naise. 10

SALADES
Mooie salades, knapperige ingre-
diënten, fijne dressings en brood 
erbij. Zo doen we dat.

SALADE BURRATA 
Burrata met een huisgemaakte 
salsa van tomaat, dragon en 
citrus van de smoker. 13,8

SALADE PULLED CHICKEN
Met tabouleh, ras el hanout 
en abrikozen chutney. En sla 
natuurlijk! 14,5

PULLED CHICKEN
Heerlijke pulled–chicken van de 
smoker met tabouleh, gekruid 
met ras el hanout en een abriko-
zen chutney. 17,5

RENDANG
Indonesisch gestoofd rundvlees. 
Een ware smaakexplosie! Met 
boontjes, ei en kentang. Met 
witte rijst. 20

RAVIOLI MET SPINAZIE 
Gevulde pasta met spinazie, 
mozzarella, basilicum, tomaat en 
citroen. Italiaanser gaat het niet 
worden! 19

FLANK STEAK MET CHIMICHURRI
Deze steak is supermals
en wordt uiteraard bereid zoals 
jij hem het liefst hebt. Het recept 
voor de chimichurri heeft Dennis 
ooit ontfutseld aan een oude 
Braziliaan. Hij doet er ook groen-
ten bij en frieten. 27 

BURGERS
Alle burgers zijn graangevoerd 
en worden geserveerd op een 
brioche broodje met toppings en 
stoere frieten.

MAGISTRAAT
Onze supermalse rundvleesbur-
ger met bacon en cheese. 18,5

TEXAS
Die supermalse burger met een 
topping van sappige pulled–pork, 
jalapeños en sweet & smokey 
BBQ saus. 21

THE FRENCHMAN
De rundvleesburger, nu met een 
topping van Bleu d'Auvergne en 
gekarameliseerde ui. 18,5

VEGGIE 
Een sappige beyond meat burger 
met kaas en onze toppings. 18,5

KABELJAUW MET DRAGON
Mooi gegaarde moot kabeljauw 
met citroen, asperges en een 
botersaus met dragon! Lekkere 
frieten erbij. 25

OOSTERS BUIKSPEK
Ons buikspek wordt langzaam 
gegaard op onze offset smoker 
en wordt daardoor super sap-
pig en mals. We serveren het 
buikspek met zoet–zure kool, 
sriracha mayonaise en krokante 
ui. En frieten natuurlijk! 20

DESSERTS
YOGHURTIJS MET RABARBER
Vers gedraaid ijs van yoghurt 
met rabarber, oranjebloesem en 
pistache. 9

KAAS
Een plankje met een mooie 
combinatie van harde en zachte 
kazen. Met brood erbij. 10

DIVERSE DESSERTS
Meestal hebben we nog meer 
keuze uit heerlijke desserts. 
Vraag de bediening wat er van-
daag is.

PRIME RIB STEAK
                 Great satisfaction comes
                                          from sharing with others

Onze sappige en malse prime rib steak is de favoriet van vleeslief-
hebbers. Dit premium stuk rundvlees, gesneden uit de zesde tot de 
twaalfde rib, is perfect gemarmerd, wordt op lage temperatuur ge-
gaard en vervolgens afgegrild voor een optimale smaak en textuur. 
Geserveerd met seizoensgroenten, frieten en verschillende sauzen 
is deze steak een feestmaal voor alle zintuigen.

De prime rib weegt ongeveer 600 gram, waardoor het een mooi stuk 
is om met twee of drie personen te delen, alhoewel we soms gasten 
hebben die hem alleen de baas kunnen! Om de kwaliteit te waarbor-
gen, hebben we een beperkt aantal prime rib's op voorraad. Je kunt 
ze ook reserveren (via onze website).

Prime rib voor 2 personen 65, voor 3 personen met extra bijlages + 10

SPECIALS
Vraag de bediening naar de specials van vandaag!

BLIJF OP DE HOOGTE
Weten wat er speelt in ons Bierlokaal of de brouwerij?

 Volg ons op Instagram: de_magistraat
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Omdat we je graag laten genieten, hebben we alle gerechten zelf geproefd en er een 
lekker bier bij uitgekozen. Die suggestie staat in het gekleurde rondje achter het gerecht. 



DRANKEN

WIT
CASAL MONTEIRO BRANCO
PORTUGAL – TEJO (RIBATEJO. 
REGIO LISSABON)
Stijlvol, harmonieus met een 
geur en smaak van appel en tro-
pisch fruit waaronder perzik. Een 
gastronomische wijn voor alle 
seizoenen. De afdronk is klassiek, 
lang en zacht. Glas 5,8 fles 26.

SAUVIGNON BLANC DOMAINE 
DELA BRETONNIÈRE
FRANKRIJK – LOIRE, LE LANDRAU
Een stuivende en delicate neus 
van limoen en appel. Dankzij de 
Sauvignon Gris uit de Loire meer 
body. Mooie concentratie, aan-
gename zuren, elegante afdronk. 
Glas 6,6 fles 29,4.

VINALTHAU CHARDONNAY
FRANKRIJK – LA CAVE DE POMEROLS
Een prima begeleider van in bo-
ter gebakken vissoorten, stevige 
vleesgerechten, gegrild vlees, 
rundvlees, gevogelte en stoof-
potten. De wijn vormt daarnaast 
een goede combinatie met vege-
tarische gerechten waar noten 
en/of kazen in zijn verwerkt.  
Glas 7 fles 31,3.

ROSÉ
PORTAL DA AZENHA ROSÉ
PORTUGAL – DOURO
Fruitig (frambozen), fris en met 
delicate zuren. Fraai mondgevoel 
met een prachtige balans tussen 
geur, smaak en afdronk. Deze 
wijn toont het topniveau van de 
Douro vallei. Glas 5,8 fles 26.

MIXEN & 
SPIRITS

HENNESSY cognac VSOP, 7,4
THE GLENLIVET 
12 years old Scotch whisky, 7,4
GLENMORANGIE 
18 years old Scotch whisky, 11
TULLAMORE DEW 
Irish whiskey, 5,8
RUTTE JENEVERS 
jenevers uit Dordrecht, vanaf 4,8
COINTREAU 
sinaasappellikeur, 5,8
AMARETTO amandellikeur, 5,8
LIMONCELLO citroenlikeur, 5,8
CUBA LIBRE, HAVANA CLUB 
Añejo 3 Años 8,5 – 7 Años 9,6
LIMONICA
Limoncello, tonic & bruiswater,9,1 
PINEAPPLE PARADISE 
Dienstmeid vd Rijksontvanger, 
ananaslikeur, triple sec,  
limoensap, 10

ALCOHOLARM 
BIER 

ZUSJE VAN DE DIENSTMEID
FRUITBIER – 0,3% – FLES 33CL – 5
De alcoholarme versie 
van de Dienstmeid van de 
Rijksontvanger. Een fruitbier met 
geel fruit (ananas, mango) en 
slechts 0,3% alcohol. Heerlijk fris, 
doordrinkbaar en je kunt gewoon 
met de auto naar huis!

VANDESTREEK – PLAYGROUND
IPA – <0,5% – BLIK 33CL – 5,6
Vijf soorten Amerikaanse hop en 
nagenoeg geen alcohol. Hierdoor 
ruik en proef je wél de smaken 
van citrusvruchten, tropisch 
fruit en aangename bitterheid.

THE FLYING DUTCHMAN – 
FREE YOUR MIND
LEMONGRASS, LEMON, GINGER 
0,3% – FLES 33CL – 5,6
Licht kruidig door limoengras en 
gember, fris door de limoen.

ROOD
CAMPO MARIN TINTO 
SPANJE – CARIÑENA
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 5,8 fles 26.

CASAL MONTEIRO TINTO
PORTUGAL – TEJO (RIBATEJO. 
REGIO LISSABON)
Fruitige wijn met body. Het fruit 
smaakt gepolijst en kent zwarte 
kersen. Mooie balans, een fraaie 
structuur en delicate tannines. 
De afdronk is modern, soepel en 
evenwichtig. Glas 6,6 fles 29,4.

PORTO PORTAL DA AZENHA 
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 
steeds wat mooier wordt. 

10 Years 5,6
20 Years 6,8

MOCKTAIL-
CLUB

№1 BASIL & ELDERFLOWER 7,9
№7 LEMONGRASS & CHILI 7,9
№8 RHUBARB & FENNEL 7,9

ALCOHOL
VRIJ

FRISDRANKEN 
COCA COLA, COCA COLA ZERO, 
FÏNLEY BITTER LEMON, FÏNLEY 
GINGER ALE, FÏNLEY TONIC, 
FUZE TEA SPARKLING, FUZE TEA 
GREEN, FRISTI, ORANGINA, 3

FEVER TREE MEDITERRANEAN 
TONICWATER, 3,8

BROUWWATER PLAT water zon-
der koolzuur, 35cl 2,4 / 70cl 4,6
BROUWWATER BRUISEND water 
met koolzuur, 35cl 2,9 / 70cl 5,6
APPELAERE, appelsap, 3,8, 
SINAASAPPELAERE, sinaasap-
pelsap, 3,8

WARME 
DRANKEN

KOFFIE 2,9 – CAPPUCCINO 3,6
ESPRESSO 2,9 – DUBBEL 4,3   
RISTRETTO 2,9
LATTE MACCHIATO 4 
ESPRESSO MACCHIATO 3,1

LEGENDS THEE 
(Fairtrade, diverse smaken) 2,9
VERSE MUNTTHEE, VERSE 
GEMBERTHEE 4,4
TAART informeer welke taart er is

HENDRICK’S GIN
komkommer en roos, 9,5
BEEFEATER PINK GIN
aardbei en amandel, 9
RUTTE DUTCH DRY GIN
selderij, jeneverbes, kardemom, 9
NOLET’s GIN
roos, perzik en framboos, 9
HOOGHOUDT NON-ALCOHOLIC GIN
bloemig, citrus, jeneverbes, 9

WINE
PER GLAS OF FLES


