
17.50

8.75 / 14.75

8.75 / 14.75

16.45

15.25

Zie bord

Steak Frites met jus de veau, salade en frites (ribeye van duurzaam Zwartbont) 

Troost Salade met Cavolo Nero, geroosterde zoete aardappel, geroosterde pastinaak, zwarte 

bonen, walnoten en een zwarte knoflook-walnotendressing (klein / groot)

Couscous Salade met gekarameliseerde rode ui, geroosterde zoete aardappel, Du Puy linzen, 

feta, walnoten en een honing-mosterddressing (klein / groot)

Spareribs met coleslaw, knoflook- en bbqsaus en frites 

Saté van kippendij met satésaus, gebakken uitjes, atjar, kroepoek en frites                          

Special(s)

Ribroast van Livar varken (vanaf 8 personen, 3 dagen van tevoren reserveren)

tot 22:30

Hele dunne pizza’s uit de Elzas met 
crème-fraiche, ui en een keuze uit:

Flammkuchen

Pancetta en bieslook   
Zongedroogde tomaat, kappertjes en bieslook
Spinazie en feta

Zoete Flammkuche:
Nutella, banaan en amandelschaafsel 

5.75
5.25
5.25

5.25

Zie bord
5.00

Soep van het moment
Crèmesoep van knolselderij, witte bonen en chermoula 

Soepen

14.50

Zie bord

3.75

- 3.75

VEGETARISCHE LINZENBURGER 

van quinoa, champignons en parmezaan, met 

avocado, sla, augurk en sriracha-truffelmayo 

op een ciabatta bol, met frites

BURGER VAN DE WEEK

Side Salad

Zonder frites

CLASSIC BURGER (200 g) 

piccalillymayo, augurk, sla, tomaat, cheddar en 

bacon op een american superbun, met frites

LA HOLLANDAISE (200 g) 

hollandaisesaus, Hollandse boerenkaas, sla, 

tomaat, augurk en dragonmayo op een 

polderbol, met frites

BUFFALO BILL (150 g) 

buffelmozzarella, serrano, walnotenpesto, 

zongedroogde tomaatmayo, sla en tomaat op 

een ciabatta bol, met frites

TROOSTBURGER (150 g) 

pancetta, blauwe kaas, olijven, rode ui, sla en 

aïoli op een ciabatta bol, met frites

tot 22:30 

15.00

15.00

14.50

14.00

Voor jouw en onze 
veiligheid kun je hier 
alleen met PIN / 
creditcard betalen.

5.75

6.25
4.00

4.75 / 9.00
5.75

8.00

18.00
4.75
4.75
8.50
3.75
1.75

4.25
6.25
5.75
5.75

10.00
18.00

Speltbrood met aïoli, tapenade en olie extra vergine                         
Speltbrood met reuzel, pompoenspread en baba 
ganoush
Beef Jerky
Worst van Brandt en Levie (half / heel)
Manchego met olijfolie en tijm
Nacho’s uit de oven met cheddar, jalapeños, 
guacamole, crème-fraiche en salsa 
Tapasplank, een boel kleine hapjes op een grote plank 
voor twee personen
Portie Old Amsterdam
Portie Ossenworst
Hollands Plankje (Old Amsterdam en ossenworst)
Olijven 
Borrelnootjes

Gefrituurde Padrón paprika’s met fleur de sel
Bitterballen (Oma Bobs, 8 stuks)  
Geitenkaaskroketjes (6 stuks)
Kaasstengels (8 stuks)
Bittercombi klein (15 stuks)
Bittercombi groot (30 stuks)

tot 22:30 

5.25
5.25

4.25 / 5.25

5.25

Lemon Cheesecake                                
Eton Mess van lobbige room, rood fruit en meringue 
Brownie huisgemaakt met macadamianoten 
(zonder / met karamelijs)
Zoete Flammkuche met Nutella, banaan en
amandelschaafsel

tot 22:30 

Ontdek verschillende Troost bieren in kleiner formaat met onze 
bierproeverij! Voor 10 euro krijg je vier biertjes van 0.15l. Vraag 
aan de bar welke bieren je op dit moment kunt proeven.

Bierproeverij

Nieuw: Imperial I.P.A. en Tripel!
Ons doel is behaald: met de Imperial I.P.A. is het gelukt om 7 
bieren voor het einde van het jaar op de tap te krijgen! En we 
staan niet stil, we luiden het nieuwe jaar in met alweer ons 
achtste bier: een mooie stevige Tripel! Daarnaast zijn we bezig 
met de ontwikkeling van een Stout in de kleine ketel.

Serre of terras in de binnentuin?
Dit gebouw is een voormalig klooster en het heeft een prachtige 
binnentuin. Daar willen we graag iedereen van laten genieten 
door er een terras of een serre te maken. Welke van de twee dat 
wordt is alleen nog niet duidelijk, dat zal nog een tijdje duren... 
We houden je op de hoogte!

Naast bier maken we ook zelf ginger ale, citroenlimonade en 
tonic. Een voorproefje van wat nog komen gaat, zo kunnen wij 
na lang experimenteren namelijk met gepaste trots aankondigen 
dat ook onze eigen gin binnenkort op de kaart staat!

Brouwerij Troost Gin onderweg!

Ben je met een groep van minstens 8 personen? Dan kun je nu 
ook een grote ribroast van Livar varken bestellen! Deze wordt in 
zijn geheel (500 gram p.p.) geserveerd met frites, salade en 
maiskolven voor 18.50 euro p.p. Graag 3 dagen van tevoren 
reserveren.

Ribroast voor groepen

Al onze burgers zijn van Blonde d’Aquitaine runderen 

van de weides van Fontijn in Baambrugge (hier 20 

min. vandaan) en de frites waren ‘s ochtends nog 

een Bintje, Frieslander of Agria!



Muurtap reserveren? Vraag aan de bar 
naar de voorwaarden of mail naar 
info@brouwerijtroost.nl.

Muurtap?

In Brouwerij Troost brouwen wij ons bier 
zelf. We maken hier makkelijk doordrink-
baar bier met veel smaak. Gelukkig 
hebben deze bieren geen hoge alcohol- 
percentages, zodat je er nog een kunt 
bestellen, of zelf tappen!

Brouwerij

Voor jouw en onze veiligheid kun je hier 
alleen met PIN / creditcard betalen.

0.25l
Pul

2.60
4.70

Lichtblond bier met een frisbittere 
afdronk. Droog en niet teveel 
alcohol om lekker door te drinken. 
Gemaakt met Amerikaanse 
hoppen en Amerikaans gist. Het 
is een makkelijke Pale Ale als 
smaakvolle vervanger van pils. 
Het smaakt het lekkerst na een 
dag hard werken, maar stiekem 
ook als je helemaal niet zoveel 
gedaan hebt.
IBU: 30   EBC: 10

Alcoholvrij bier: Jever Fun      3.00

Traditioneel Duits tarwebier 
volgens het Reinheitsgebot. Er zit 
50% tarwemout in en echt Duits 
weizengist met een mooie 
gisttroebel. De bitterheid van 
weizen is traditioneel niet hoog, 
maar deze is voor een weizen aan 
de hoge kant. Stevig genoeg om 
er nog eentje te willen bestellen 
en dat kan ook, want ook dit bier 
heeft niet teveel alcohol. Als je 
het glas aan je mond zet ruik je 
banaan en krijg je zin in de lente.
IBU: 17   EBC: 14

0.3l 3.75

kostverlorencafé

nu ook in: 

2.20
2.10
2.50
2.70
2.30
3.30
2.40
2.70

2.40 / 2.70
3.10

Koffie (Segafredo)
Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd / Latte Macchiato  
Espresso Macchiato
Dubbele Espresso
Thee (Mr. Jones)
Verse Munt- / Gember- / Verveinethee                       
Warme Chocomel (zonder / met slagroom)
Chai Latte (Tiger van David Rio)
(alles is ook cafeïnevrij en met sojamelk te bestellen)

Warme dranken

Fris
Huisgemaakte Tonic
Huisgemaakte Ginger Ale
Huisgemaakte Citroenlimonade
Frisdrank met en zonder prik in alle smaken
Fristi / Chocomel 
Biologische Sinaasappelsap / Appelsap / Perensap

3.00
3.00
3.00
2.30
2.30
2.60

Gedistilleerd
Jonge Genever (van Wees) 
Oude Genever (van Wees)

Vodka / Tequila / Rum
Jägermeister 
Pernod / Ricard    

5.00
6.50
5.00
3.50
4.00

Sambuca / Calvados / Grand Marnier / Baileys / 
Tia Maria / Amaretto / Cointreau / Drambuie / 
Frangelico / Kahlúa / Licor 43 / Port / Martini 

Overig

5.00

Cognac
Joseph Guy 
Seguinot Réserve 

5.00
6.50

Gin (& Tonic)
Hendrick’s Gin 
(& Thomas Henry Tonic)
(& Huisgemaakte Tonic)

6.50
(8.50)
(9.00)

Whisky
William Lawson’s (Schotland) / Jack Daniel’s (V.S.)
Glenlivet Single Malt (Schotland)
Frysk Hynder Single Malt (Friesland)

5.00
6.50
7.00

glas / fles

3.75 / 19.50

4.25 / 22.50

Verdejo ‘Face to Face’ - Bodegas Monte la 
Reina, Castilla y Léon, Spanje / Fris, droog, 
sappig, zuiver
Chardonnay ‘Classic’, Leyda Valley - Bodegas 
Leyda, Chili  / Vol, tropisch fruit, citrus, honing

Wit

Tempranillo ‘Face to Face’ - Bodegas Monte la 
Reina, Castilla y Léon, Spanje / Sappig, rood fruit, 
soepel, fris                  
Montepulciano d’Abruzzo ‘Riseis’ - Agriverde, 
Abruzzen, Italië / Stevig, zondoorstoofd, rijp fruit  

Rood

3.75 / 19.50

4.25 / 22.50

Syrah ‘Mazal des Garrigues’ - Cave de Calvisson, 
Languedoc, Frankrijk / Zacht rood fruit
Cava d‘Ariac Brut - Spanje 

Rosé & Bubbels

3.75 / 19.50
5.75 / 28.50

0.28l 4.10

Een goudblond bier, troebel door 
het gebruik van karakteristieke 
Belgische gist en tarwemout. 
Licht bitter gehopt en met zoete 
tonen uit de mout, een stevige 
dorstlesser! Vroeger konden de 
boeren dit bier alleen in de winter 
koud genoeg lageren, waarna het 
in het oogstseizoen gedronken 
werd. Tegenwoordig hoeven we 
hiervoor niet meer te wachten op 
de winter, onze Saison kun je dus 
het hele jaar door bestellen!
IBU: 35   EBC: 17

0.28l 4.10

India Pale Ale. Bier met veel hop 
dat vroeger door de Engelsen 
werd gemaakt om mee te kunnen 
nemen op lange zeereizen naar 
India. Hop heeft namelijk een 
conserverende werking. Later 
hebben de hipsters het vanuit 
Amerika naar Nederland gebracht, 
zo is er toch nog iets om die 
gekke baardmannen dankbaar 
voor te zijn. Dit bier is donker-
blond, heeft een bloemige geur 
en een ronde bitterheid. 
IBU: 60   EBC: 15

0.28l 4.10

Een kastanjebruine 3-granen bok 
met rogge, haver en gerst voor 
een mooie ronde smaak. Je 
proeft chocolade, karamel, 
rozijnen, een vleugje rood fruit en 
een nasmaak van koffie. Onze 
Bok is niet te zoet en heeft een 
lichte hopbitter. Wederom niet te 
veel alcohol en daarom een fijn 
doordrinkbaar bier. Combineert 
bijzonder goed met onze burgers 
en rood vlees maar bestel hem 
ook gerust bij je salade!
IBU: 30   EBC: 52

0.28l 4.10

Waar de term tripel ontstaan is, is 
voor velen een mysterie. Beter 
bekend is echter welke smaken 
schuil gaan achter deze Belgische 
stijl van bier maken. De citrus-
tonen in onze Tripel komen van 
korianderzaad en sinaasappelschil 
en het dikke witte schuim is te 
danken aan de tarwe. Een stevig 
bier om het hele jaar rond te 
drinken. Drink wel met mate, hij is 
niet alleen krachtig van smaak!
IBU: 30    EBC: 9

Een groots en meeslepende I.P.A. 
Een stevig bier met een stevig 
alcoholpercentage. Door karamel-
mout heeft dit bier een diep 
robijnrode kleur en een hint van 
karamel in de smaak. De grape-
fruit die je ruikt dankt hij aan de 
grote hoeveelheden hop en zijn 
intense bitterheid gaat verder dan 
ons smaakpallet kan proeven. Een 
bier voor de echte liefhebber, 
maar ook voor iedereen die wel 
eens iets pittigers wil proberen!
IBU: 80   EBC: 48

0.28l 4.90

IMPERIALIMPERIAL


