Welkom
ambachtelijke
gerechten met liefde
voor bier

leuk dat
je er bent!

Beer & Food

Stadsbrouwerij eindhoven
Welkom bij Café 100 Watt, het proeflokaal
van Stadsbrouwerij Eindhoven. Dé unieke locatie
voor uw gezellige middag/avond uit!
Een sfeervol café waar speciaalbieren samengaan
met lekker eten. Leun achterover en laat je
onderdompelen in onze wereld van speciaalbier.
Onze chef-kok bereidt alle gerechten met verse,
lokale ingrediënten en met passie voor het vak.

DE ULTIEME FOODPAIRING
MET ZICHT OP DE DOMMEL

Sandwiches

Lunch menu
Wensen of
Allergieën?
Laat het ons weten!

lunch elke dag
tot 17:00

HUMMUS & AVOCADO
Homemade hummus | avocado | rucola
| avocado-basilicumcrème

40 WATT

8,-

ALLURE

9,75

ORCHESTRA
OF ANGELS

9,95

15 WATT

9,25

15 WATT

9,75

150 WATT

8,95

OUDE
HAAS

9,75

ROAST BEEF 		
Gepekelde, Provençaals gekruide rosbief
van Boeuf Nature uit Postel | rucola
| truffelcrème | zoetzure rode ui
SMOKED SALMON

Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’
| gerookt op onze American smoker
| avocado | chipotlecrème | uiencrumble
SCRAMBLED EGGS

Op brood van
Eindhovense
bakkerij Meelmuts,
gemaakt met ons
bierbostel

3 scrambled eggs | bacon | avocado
| savoracrème
Zalm i.p.v. van bacon + 1,50
ASIAN CHICKEN

Aziatisch gekruide kippendij met sticky
glaze | crispy sla van Duurzame Kost
| wortel | sesam
MELT LOCAL CHEESES

Belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ &
geitenkaas met onze ‘150 Watt’ Belgian
Quadrupel | Brabantse blauwe kaas uit
Molenschot | balsamico | rucola
| vijgencompote
MELT PULLED PORK

12 uur traag gegaarde varkensschouder |
BBQ saus | belegen bierkaas met ‘Oude Haas’
| crispy sla van Duurzame Kost | jalapeño

TASTING PLATTER

want samen
is leuker
dan alleen

Lunch
specials

Proeverij van verschillende warme en koude
gerechten | variërend | bijvoorbeeld: bierbitterballen,
nacho’s pulled pork, Cherry Coke ribs, bierkaasjes,
gerookte buikpek, charcuterie, ...
Ook lekker met ons bierplankje.

BREWERS’ GRAIN BREAD
Ambachtelijk brood van bakkerij
Meelmuts uit Eindhoven, gemaakt met
ons bierbostel | hummus | aioli | zeezout

5,25

LUNCH PARTY
Geroosterd brood met bierbostel |
bierkroket | soepje | scrambled
scharrelei | avocado | bacon

11,50

SOUP OF THE DAY
Geroosterd brood met bierbostel |
de bediening licht je graag in

7,-

BEER-CROQUETTE
2 bierkroketten bereid met onze
‘Oude haas’ en ‘Heeren van Eynthoven’ |
geroosterd brood met bierbostel |
mosterd

8,75

FRIES

2,50

ROAST POTATOES

2,75

SWEET POTATO FRIES

4,-

Met mayonaise

Met mayonaise

Met mayonaise

31,50

LEUK DAT JE ER BENT!
VOLG JE ONS AL OP ONZE KANALEN?
Zo blijf je op de hoogte van nieuws, acties en evenementen

Salads
TUNA & SALMON
Spaanse tonijnfilet in kruidenkorst | zalm
gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’
& gerookt op onze American smoker |
freekeh | avocado | sojabonen |
chipotlecrème

Met diverse
soorten sla
en eetbare
bloemen van
Duurzame Kost

tips

ROAST BEEF
Gepekelde, Provençaals gekruide rosbief
van Boeuf Nature uit Postel |
truffelcrème | freekeh |
zongedroogde tomaat
ASIAN CHICKEN
Aziatisch gekruide kippendij met sticky
glaze | freekeh | wortel | cashew | sesam
VEGGIE NOURISH BOWL			
Eigengemaakte hummus | zoete
aardappel | freekeh | avocado |
sojabonen | zongedroogde tomaat
SWEET POTATO				
Halve, gepofte en gevulde zoete
aardappel | gel van biet |
granaatappelpitjes | waterkers

BRABANTSCHE
WEISSHEIT

17,-

ALLURE

14,50

NON DE
JUS

13,75

FINE FLEUR

13,-

PAS DE
SAISON

12,-

PROEF DE ZONDAG
Iedere zondag // luxe, volle hapjesplank // bierproeverij (4 bieren) // 24,50 p.p.

ONLINE BESTELLEN
Wist je dat je nu ook thuis kunt genieten van je favoriete gerechten?!
Bestel via bestellen.stadsbrouwerijeindhoven.com

PROEVERIJ
Word, op gepaste afstand, door onze bierspecialisten meegenomen in de wereld van
speciaalbier // max. 12 personen // 6 proefglazen // foodpairing// €32,50 p.p. //
3 uur // check de data op onze website!

VIRTUELE PROEVERIJ
Volg online een proeverij met onze bierspecialisten // 4 speciaalbieren // waarvan je
met 1 bier gaat koken // luxe 100Watt bierglas // bierrecept // online kookworkshop

Burgers
Geserveerd
op brioche,
gemaakt met
bierbostel

100% Runderburgers
van Boeuf Nature vlees
uit Postel

TRUFFLE
100% rundvlees | 175 gram | rucola |
truffelcrème | zongedroogde tomaat |
zoetzure rode ui | augurk
PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder |
BBQ saus | crispy sla | jalapeño | zoetzure
rode ui | augurk
CHEESE
100% rundvlees | 175 gram | mozzarella
sticks | belegen bierkaas met ‘Oude Haas’
| crispy sla | chipotlecrème | zoetzure rode
ui | augurk
VEGGIE
Gerookte knolselderij | low & slow
gegaard | vadouvan | gefrituurde uienring
savoracrème | crispy sla | zoetzure rode ui
| augurk

NON DE
JUS

OUDE
HAAS

12,50

HEEREN VAN
EYNTHOVEN

13,75

GINGERELLA’S
RIDE

FINE FLEUR

‘I WANT IT ALL’
175 gram burger & 12 uur traag gegaarde
varkensschouder | BBQ saus | belegen
bierkaas met ‘Oude Haas’ | crispy sla |
jalapeño | zoetzure rode ui | augurk

OUDE HAAS

110 VOLT

7,50

CARROT CAKE
Wortel | walnoot | glazuur van roomkaas

EUFORIE

7,50

WITTE DAME

5,75

150 WATT

9,50

COUPE LE SOLEIL
3 bollen sorbet ijs | seizoensfruit
SWEET TASTING
Laat je verrassen met deze proeverij van
zoete lekkernijen!

sweets

FALAFEL
Vegetarische burger van kikkererwten |
avocado | aioli | crispy sla | zoetzure rode
ui | augurk

PEANUT BUTTER CARAMEL FUDGE
Fudge van caramel en pindakaas |
chocolade

13,-

10,-

11,-

15,75

want samen
is leuker
dan alleen

BREWERS’ GRAIN BREAD
Ambachtelijk brood van bakkerij Meelmuts uit
Eindhoven, gemaakt met ons bierbostel |
hummus | aioli | zeezout

5,25

PULLED PORK NACHOS
Warme tortillachips | overladen met slow cooked
varkensschouder | BBQ saus | jalapeño | crème
fraîche | belegen bierkaas met ‘Oude Haas’

15,75

Medium nachos 10,50

to
share

MUCHO CHEESE NACHOS
Warme tortillachips | belegen bierkaas met
‘Oude Haas’ & geitenkaas met ‘150 Watt’ Belgian
Quadrupel | Brabantse blauwe kaas uit Molenschot
| jalapeño | avocado | crème fraîche | zongedroogde
tomaat | crème van knolselderij

13,75

Medium nachos 9,50
CHERRY COKE RIBS
300 gram dik bevleesde varkensribbetjes |
kers | chipotle

TASTING PLATTER

10,-

31,50

Proeverij van verschillende warme en koude
gerechten | variërend | bijvoorbeeld: bierbitterballen,
nacho’s pulled pork, Cherry Coke ribs, bierkaasjes,
gerookte buikspek, charcuterie, ...
Ook lekker met ons bierplankje

LEUK DAT JE ER BENT!
VOLG JE ONS AL OP ONZE KANALEN?
Zo blijf je op de hoogte van nieuws, acties en evenementen

Dinner menu
diner:
elke dag van
17.00 tot 22.00
Wensen of Allergieën?
Laat het ons weten!

Starters

ROAST BEEF		
Gepekelde, Provençaals gekruide
rosbief van Boeuf Nature uit Postel |
truffelcrème | zoetzure rode ui
CRISPY TUNA
Spaanse tonijnfilet in kruidenkorst |
unagi saus | basilicum-avocadocrème |
sesam | kappers

Een goed
begin is
het halve
werk!

ALLURE

11,50

75 WATT

13,-

BEET CARPACCIO
Ingelegde rode biet & choggia biet | feta |
notencrumble | waterkers | balsamico

200 WATT

10,-

SMOKED SALMON
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’
| gerookt op onze American smoker |
chipotlecrème | uiencrumble

ORCHESTRA
OF ANGELS

11,-

BREWERS’ GRAIN BREAD
Ambachtelijk brood van bakkerij
Meelmuts uit Eindhoven, gemaakt met
ons bierbostel | hummus | aioli | zeezout

5,25

SOUP OF THE DAY
Geroosterd brood met bierbostel |
de bediening licht je graag in!

7,-

HOW THE MENU WORKS
1. Kies een gerecht
2. Bestel het bijbehorende bier
3. Leun achterover en geniet!

Met diverse
soorten sla
en eetbare
bloemen van
Duurzame Kost

Salads
TUNA & SALMON
Spaanse tonijnfilet in kruidenkorst | zalm
gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’
& gerookt op onze American smoker |
freekeh | avocado | sojabonen |
chipotlecrème
ROAST BEEF
Gepekelde, Provençaals gekruide rosbief
van Boeuf Nature uit Postel |
truffelcrème | freekeh |
zongedroogde tomaat
ASIAN CHICKEN
Aziatisch gekruide kippendij met sticky
glaze | freekeh | wortel | cashew | sesam
VEGGIE NOURISH BOWL			
Eigengemaakte hummus | zoete
aardappel | freekeh | avocado |
sojabonen | zongedroogde tomaat
SWEET POTATO				
Halve, gepofte en gevulde zoete
aardappel | gel van biet |
granaatappelpitjes | waterkers

BRABANTSCHE
WEISSHEIT

17,-

ALLURE

14,50

NON DE
JUS

13,75

FINE FLEUR

13,-

PAS DE
SAISON

12,-

main dishes
ASIAN CHICKEN
Aziatisch gekruide kippenbout met sticky
glaze | sous vide gegaard | zoete aardappel
| sesam
VEGGIE GARDEN
Bospeen | pastinaak | sjalot | knolselderij |
zoete aardappel | crème van knolselderij |
crumble van ui | zachte Brabantse blauwe
kaas uit Molenschot
SLOW COOKED BEEF
Smeltend zachte rundersukade | 12 uur
langzaam gegaard | bospeen | pastinaak |
sjalot | kalfsjus met ‘Oude Haas’

150 WATT

16,-

240 VOLT

SALTIMBOCCA
Kalf | parmaham | salie | gnocchi | belegen
bierkaas met ‘Oude Haas’
GNOCCHI
Groene asperge | spinazie | salieboter |
knoflook | rucola | belegen bierkaas met
‘Oude Haas’

17,50

21,-

NON DE
JUS

19,50

40 WATT

16,-

BRABANTSCHE
WEISSHEIT

Rib-eye Holstein
Holstein koeien van Boeuf Nature voldoen
aan hoe wij denken dat vlees
geproduceerd moet worden. De dieren
moeten in de wei kunnen lopen en worden
minimaal 4 jaar oud, omdat het vlees dan
voller van smaak is.
300 gram | 3 weken rijping | kalfsjus met
‘Oude Haas’ | bloemkool | sjalot | bospeen |
verse frites | langere bereidingstijd |
zolang de voorraad strekt

16,50

OUDE HAAS

CHERRY COKE RIBS
600 gram dik bevleesde varkensrib | kers |
chipotle | coleslaw

ATLANTIC COD
Verse kabeljauwhaas | bloemkool noisette
| paling bouillon | hazelnootcrumble

NON DE
JUS

BRUNE
BRULEE

18,50

33,50

Maak je
gerecht
compleet met
een van onze
side dishes!

Burgers
Geserveerd
op brioche,
gemaakt met
bierbostel

100% Runderburgers
van Boeuf Nature vlees
uit Postel

TRUFFLE
100% rundvlees | 175 gram | rucola |
truffelcrème | zongedroogde tomaat |
zoetzure rode ui | augurk

NON DE
JUS

PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder |
BBQ saus | crispy sla | jalapeño | zoetzure
rode ui | augurk
CHEESE
100% rundvlees | 175 gram | mozzarella
sticks | belegen bierkaas met ‘Oude Haas’
| crispy sla | chipotlecrème | zoetzure rode
ui | augurk
VEGGIE
Gerookte knolselderij | low & slow
gegaard | vadouvan | gefrituurde uienring
savoracrème | crispy sla | zoetzure rode ui
| augurk

OUDE
HAAS

12,50

HEEREN VAN
EYNTHOVEN

13,75

GINGERELLA’S
RIDE

FALAFEL
Vegetarische burger van kikkererwten |
avocado | aioli | crispy sla | zoetzure rode
ui | augurk

FINE FLEUR

‘I WANT IT ALL’
175 gram burger & 12 uur traag gegaarde
varkensschouder | BBQ saus | belegen
bierkaas met ‘Oude Haas’ | crispy sla |
jalapeño | zoetzure rode ui | augurk

OUDE HAAS

FRIES
Met mayonaise

2,50

SWEET POTATO FRIES
Met mayonaise

4,-

ROAST POTATOES
Met mayonaise

2,75

COLESLAW
Witte kool | rode kool | wortel

2,75

MIXED SALAD

2,50

VEGGIES
Bospeen | pastinaak | sjalot | creme
van knolselderij | zoete aardappel

6,-

13,-

10,-

11,-

15,75

Side
dishes

DESSERT MAKES
EVERYTHING BETTER
Bereid met
ambacht en
liefde voor
lekker eten

Dessert

PEANUT BUTTER CARAMEL FUDGE
Fudge van caramel en pindakaas |
chocolade

110 VOLT

7,50

CARROT CAKE				
Wortel | walnoot | glazuur van roomkaas

EUFORIE

7,50

COUPE LE SOLEIL
3 bollen sorbet ijs | seizoensfruit

WITTE
DAME

5,75

SWEET TASTING
Laat je verrassen met deze proeverij van
zoete lekkernijen!

150
WATT

9,50

LOCAL CHEESE PLATTER
Belegen bierkaas met ‘Oude Haas’
| geitenkaas met ‘150 Watt’ Belgian
Quadrupel | Brabantse blauwe kaas uit
Molenschot | vijgencompote

150
WATT

15,-

240 VOLT

9,50

1000 DAY CHEESE
100 gram | Pittige, lang gerijpte goudse
kaas van kaasboerderij Ruurhoeve uit
Hoogeloon | vijgencompote

snacks
PULLED PORK NACHOS
Warme tortillachips | overladen met slow
cooked varkensschouder | BBQ saus
| jalapeño | crème fraîche | belegen
bierkaas met ‘Oude Haas’
MEDIUM €10,50

OUDE
HAAS

BEER BITTERBALLEN
8 Stuks | Rundvlees van Boeuf Nature uit
Postel | met de speciaal gekozen bieren
‘Oude Haas en ‘Heeren van Eynthoven’ |
zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd

NON DE
JUS

€ 8,75

ORCHESTRA
OF ANGELS

€ 8,25

BITTERGARNITUUR
12 stuks | bitterbal | frikandel | bami |
gehaktbal

15 WATT

€ 7,25

CHERRY COKE RIBS
300 gram dik bevleesde varkensribbetjes
| kers | chipotle

240 VOLT

€ 10,-

CURED HAM
60 gram | van onze eigen Bonte
Bentheimer varkens | 18 maanden gerijpt in
een bunker op de Veluwe | natuurlijke wijze
| onze eigen pata negra!

PAS DE
SAISON

€ 9,-

BEER SAUSAGE
170 gram | Samenwerking tussen
Buitengewone Varkens en de
Stadsbrouwerij ! | droge worst
gemaakt met ‘Orchestra of Angels’

ALLURE

€ 13,-

PULLED PORK BITTERBALLEN
8 stuks | Varkensvlees van Boeuf Nature uit
Postel | gemaakt volgens onze receptuur
| BBQ saus

€ 15,75

TASTING PLATTER
Proeverij van verschillende warme en koude
gerechten | variërend | bijvoorbeeld: bierbitterballen,
nacho’s pulled pork, Cherry Coke ribs, bierkaasjes,
gerookte buikpek, charcuterie, ...
Ook lekker met ons bierplankje.

31,50

veggie snacks
MUCHO CHEESE NACHOS
Warme tortillachips | belegen bierkaas met
‘Oude Haas’ & geitenkaas met ‘150 Watt’
Belgian Quadrupel | Brabantse blauwe kaas
uit Molenschot | jalapeño | avocado | crème
fraîche | zongedroogde tomaat | crème van
knolselderij
MEDIUM €9,50
VEGAN BITTERBALLEN
8 stuks | volgens onze receptuur | gemaakt
met paddenstoelen | veganistische
truffelmayonaise
VEGETARIAN BITTERGARNITUUR
3 uienringen | 3 mozzarella sticks |
3 veganistische bitterballen |
3 mini loempia’s | savora-mayonaise
CHEESE BITTERBALLEN
8 stuks | volgens onze receptuur | gemaakt
met overjarige kaas van de Ruurhoeve |
mosterd
LOCAL CHEESE PLATTER
Belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ |
geitenkaas met ‘150 Watt’ Belgian
Quadrupel | Brabantse blauwe kaas uit
Molenschot | vijgencompote
1000 DAY CHEESE
Pittige, lang gerijpte Goudse kaas van
kaasboerderij Ruurhoeve uit Hoogeloon |
100 gram | vijgencompote

40 WATT

€ 13,75

PAS DE
SAISON

€ 8,50

FINE
FLEUR

€ 8,75

40 WATT

€ 8,25

150 WATT

240 VOLT

€ 11,-

€ 9,50

