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Iets te vieren? Kom voetbal kijken bij ‘t Fust!
Binnenkort een verjaardag? Komt
het jaarlijkse bedrijfsfeest er weer
aan? Neemt uw collega binnenkort
afscheid? Een vrijgezellenfeestje in
het verschiet?
Het kan allemaal gevierd worden
in ‘t Fust.Van eenvoudige borrel
tot uitgebreid buffet. Maar ook een
cocktailworkshop of quiz behoort
tot de mogelijkheden.

‘t Is al 55 jaar feest bij ‘t Fust
Cafe ‘t Fust
Stadhuisplein 21
3012AR Rotterdam
010 - 412 98 41
www.cafefust.nl
/cafefust

Wat
hebben
burgemeesters,
ministers,
artiesten, voetballers en miljoenen minder
bekende Nederlanders gemeen? Ze hebben
allemaal minstens een keer in hun leven
een pilsje bij café ‘t Fust gehaald. De
grote naamsbekendheid van het café werkte
ook wel eens in het nadeel. “Was er in het
centrum ergens geluidsoverlast, dan werd ‘t
Fust genoemd. Omdat dat de enige kroeg op
het Stadhuisplein was die ze bij naam kenden.
Stond hier de politie voor de deur, hadden wij
geen box openstaan.”
Op 21 maart 1961 stroomde het eerste
tapje, uiteraard Heerlijk Helder Heineken,
schuimend in het glas. Even rekenend komt
het uit op ruim 40 miljoen glazen die in 55
jaar door de dorstige kelen zijn gegleden.
“Ooit hebben wij zes jaar achtereen de hoogste
bieromzet van Rotterdam gehad. Ja, die tijden

zijn veranderd, de jeugd van tegenwoordig
drinkt anders. Naast bier is nu veel vraag
naar mixen en fris. Niemand kijkt er meer
van op om een spaatje te bestellen. Dat was
toen toch wel anders.” Ook de eetgewoonten
waren anders: er was een bal gehakt, een
portie bitterballen en saté. De kwalificatie
‘Tapperij-Eterij’ wordt dan ook meer dan
waargemaakt door zalm, biefstuk, mosselen,
stokbroodjes gezond, koopavond- en koopdagschotels op de kaart.

Velen hebben geprobeerd en proberen nog dit
café, met zijn gezellige unieke bar, zijn houten vloer en sfeervolle interieur, te imiteren,
wat echter nog heden ten dage niet is gelukt!
De unieke bar is gemaakt van een originele
koperen Heineken brouwketel en dateert van
1932 uit de Heineken-brouwerij op de Croos––
wijkse Singel. In volledige staat woog het 6,5
ton en aangepast voor deze bar 4,5 ton. Het bier
dat vanuit deze brouwketel-bar getapt wordt is
nog altijd even: Heerlijk Helder Heineken,
als in de jaren dertig, waar het eens
gebrouwen werd op de Heinekenbrouwerij
aan de Crooswijkse Singel in Oud Rotterdam.
Enkele “wapenfeiten” uit de historie én heden
van café ‘t Fust zijn o.a.: De Hoogste bieromzet
van Nederland 1967 (1770 hectoliter), winnaar
van de Biertap-wedstrijden 1983 van Rotterdam,
Hoogste Bieromzet van Rotterdam 1986
(1486 hectoliter), Hoogste Bokbier omzet,
toen dit speciaalbier weer op Fust uitkwam,
n.l. 1200 liter in 3 maanden.

Gin & Tonic

De kracht van dit bruine café ligt grappig
genoeg in datgene wat in de loop der jaren juist nooit veranderd is: het interieur.
Ook het 200 stoelen tellende terras heeft al
55 jaar diezelfde ongedwongen en gezellige
uitstraling. Wie afspreekt bij café ‘t Fust,
zit altijd goed. Letterlijk en figuurlijk.

Tapperij-Eterij Café ‘t Fust
U weet wel, dat bruine café op het Stadhuisplein 21. Dit bekende en beroemde café opende
zijn deuren op het Stadhuisplein op 21 maart
1961. Door deze openingsdatum is ‘t Fust het
oudste, bruine café op het Stadhuisplein.

Wilt u gezellig met vrienden of collega’s voetbal komen kijken bij ‘t Fust? Kom
dan langs, u bent van harte welkom. Zie o.a. alle wedstrijden van Feyenoord
en oranje live op grote schermen in de zaak of vanaf ons fantastische terras.

010 Burger

Oftewel; G&T, niet meer weg te denken uit de horeca en bezig met een
stevige opmars. Ook hier in ‘t Fust
bieden wij onze gasten een mooie
selectie Gin & Tonics, geserveerd in
een prachtige Copa. Proost!

350 gr

€ 13,50

Angus runderhamburger, spek,
Old Rotterdam, tomaat,
koolsalade en friet

Nu ook XL 500 gr
voor € 17,50

Huur uw privé bar!
Wat is er leuker dan op een borrel
je eigen privé bar te hebben?
Das toch tof! Je eigen bardame of
-heer achter de toog of misschien zelf
wel een biertje tappen?
Vraag
ons
personeel
naar
de
voorwaarden of contact ons middels
onze website: www.cafefust.nl.

Speciale bieren
Naast ons standaard assortiment bieren
van de tap, bieden wij onze gasten
ook een ruime selectie speciaalbieren.
Wat dacht u van een heerlijke bokaal met
Affligem blond, dubbel of tripel? Meer
zin in een verfrissend biertje? Bestel
dan een flesje Desperados. Toch liever
wat sterkers? Dan is een Duvel (8,5%) een
geschikt biertje. Geschonken vanuit een
Steinie-flesje in een mooi tulpvormig glas.

Lunch

Diner

Heeft u een allergie? Meld het ons.
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Baguette
Wit of Bruin

lunch specials

KOUD

tomatensoep, brood belegd
met een rundvleeskroket,
kaas en een gebakken ei

12-uurtje

Zalm met roomkaas
Rosbief met roomkaas
Gezond met ham, kaas,

6,50
6,80
6,50

tomaat, ei, komkommer
en sla

9,90

Huisgemaakte bal gehakt 6,90
met overheerlijke jus

8,00

met oude kaas en
pijnboompitten

Old Rotterdam

6,50

met grove mosterdmayonaise

warm

Warm vlees

8,50

met fricandeau, paprika,
ui, champignons en een
pikante saus

Gebakken gamba’s

8,90

Biefstukreepjes

8,50

Hete Kip

7,50

Angus runderhamburger 12,50

6,50

pannenkoeken

Huisgemaakte
gehaktballetjes

5,50

Pannenkoek naturel
Pannenkoek

Gerookte zalm
Chicken wings
Bucket chicken & ribs

6,00
6,50
8,50

in knoflook gebakken

6,00
v.a. 6,50

ham en/of kaas en/of spek
0,50
Meerprijs per stuk beleg
Pannenkoek appel of banaan 6,50

Pannenkoek ‘t Fust

8,00

met rode ui en een pikante saus

met vanille-ijs en slagroom

met ui, paprika, champignons
en knoflooksaus

Maaltijdsalades

gebakken kipfilet met ui,
paprika en champignons

met kappertjes, rode ui,
tomaat en een frisse dressing

in chilisaus

3,70
8,00

2 Kroketten

8,50

met brood of friet

Uitsmijter

Gerookte zalm

10,50

Geitenkaas

10,50

Caesar

10,50

met romaine sla, kipfilet,
Parmezaanse kaas, ansjovis,
croutons en een frisse dressing

v.a. 6,50

met beleg naar keuze:
ham en/of kaas en/of rosbief
Meerprijs per stuk beleg
0,50

WIJNEN

010 Burger
350 gr
€ 13,50

Angus runderhamburger, spek,
Old Rotterdam, tomaat,
koolsalade en friet

een heerlijke combinatie van
huisgemaakte chicken wings
en spare-ribs

Chenin Blanc, Mountain Ridge, Zuid-Afrika
Chardonnay, St. Martin Réserve, Frankrijk
Pinot Grigio, Canapi, Italië
Sauvignon Blanc, Espiritu, Chili

WIT ZOET

Johann Burg, Duitsland

ROSÉ DROOG

Pinotage, Mountain Ridge, Zuid-Afrika
Syrah, St. Martin Réserve, Frankrijk

ROSÉ ZOET

Zinfandel, Turnstone, Californië
Ruby Cabernet, Mountain Ridge, Zuid-Afrika
Merlot, St. Martin Réserve, Frankrijk
Shiraz, Canapi, Italië

glas
glas
glas
glas

3,60
4,60
4,60
4,60

/
/
/
/

fles
fles
fles
fles

MANNENPLANK

€ 14,50

glas 3,60 / fles 18,50
glas 4,60 / fles 24,50
glas 4,60 / fles 24,50

KINDERMENU

Brood met smeersels kruidenboter en aïoli
Tomatensoep		
Rundercarpaccio met oude kaas en pijnboompitten
Gamba’s in knoflook gebakken		
Courgette rolletjes met walnoten, olijven, pesto

5,50
5,50
10,50
8,50
8,50

en mozzarella geserveerd op een bedje van sla

Hoofdgerechten

“Echt voor jezelf”

Zalmfilet op een bedje van dagverse groenten		
lady 200 gr
Angus biefstuk
daddy 250 gr
Surf & Turf Angus biefstuk

en gamba’s in knoflook gebakken
Tok uit de wok roergebakken stukjes kipfilet		
en groenten in een pikante saus
Beef uit de wok roergebakken biefstukreepjes
en groenten in een teriyakisaus
Kipsaté met brood of friet en salade 		
Varkenssaté met brood of friet en salade 		
Huisgemarineerde spare-ribs 500 gram		
honing of smokey bbq
BBQ Mixed Grill diverse vleessoorten, 		
geselecteerd door onze chef voor 2 personen

15,50
16,50
18,90
18,00
13,50

Tot 12 jaar

Tomatensoep
Frietjes met mayonaise

2,50
7,50

Kinderpannenkoek
Kinderijsje
Boevenbord

4,50
2,80
0,00

en appelmoes
keuze uit kroket, frikandel,
kipnuggets of spare-ribs

leeg bordje en laat de kleine
boef maar mee-eten

SAUS

Stroganoffsaus
Pepersaus
Champignonroomsaus

2,50
2,50
2,50

15,50
12,90
13,90
16,50
33,50

Wokschotel roergebakken quorn met verse groenten
Vegaburger een groenteburger, tomaat, ui, augurk,

10,50
10,50

koolsalade en friet

“NAGENIETEN”
Cheesecake met vanille-ijs en slagroom
Dame blanche met vanille-ijs en warme chocoladesaus
Kaatmossel met vanille-ijs, advocaat en warme chocoladesaus
Koffie met appelgebak (met slagroom + € 0,50)
Kinderijsje		

WARME DRANK

glas 3,60 / fles 19,50

glas 3,60 / fles 18,50

: free

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met dagverse groenten met
een keuze uit friet of gebakken aardappelen of rijst. Tenzij anders vermeld.

18,00
24,50
24,50
24,50

glas 3,60 / fles 18,50
glas 4,60 / fles 24,50

Stadhuisplein 21, Rotterdam

VEGEtarisch

Nu ook XL 500 gr voor € 17,50

WIT DROOG

ROOD

in truffelsaus

met tomaat, croutons,
walnoten en een yoghurt dressing

Tosti met kaas en/of ham
Club sandwich
met gerookte kip, spek,
ei en tomaat

alles delen...”
Gamba’s

met oude kaas, augurk,
tomaat, koolsalade en friet
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VOORGERECHTEN

“(H)eerlijk
zullen we

met brood of friet

Rundercarpaccio

Sandwiches

Heeft u een allergie? Meld het ons.

VROUWENPLANK
Tegen deze verleiding
zeg je geen nee...

€ 14,50
Tip: Heerlijk met
Chardonnay

Koffie
Espresso of Ristretto
Doppio (dubbele espresso)
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Thee
Verse muntthee
Warme chocomelk
Warme chocomelk met slagroom
Glühwein

2,40
2,40
3,20
2,60
2,70
2,70
2,40
3,20
2,80
3,30
3,50

Merendeel van de koffie’s zijn ook verkrijgbaar
als decafé.

6,50
5,50
6,00
4,00
2,80

SPECIALE BAKKIES

Spanish met Licor 43
Italian met Disaronno Amaretto
French met Grand Marnier
Dutch met Ketel1 Matuur,

6,50
6,50
6,50
6,50

‘t Fust

7,50

Koffie of cappuccino met appelgebak

4,00

sterke koffie en koele room

met Cointreau, Sambuca en Tia Maria
(met slagroom + 0,50)

