BIER
DEZE BIERKAART
De selectie van deze bierkaart is met
bijzonder veel genoegen tot stand
gekomen. Wat een voorrecht om nu de
pret te delen! Het enige dat ons spijt is
dat we vanwege ruimtegebrek achter
onze bar enkele bieren niet in het glas
van de brouwer kunnen serveren. Voor
die gevallen hebben we zelf glazen
geselecteerd waarmee de smaak toch
optimaal tot zijn recht komt. Als u
favorieten hebt horen we dat graag,
evenals uw suggesties voor onze
volgende bierkaart.. PROOST

VAN DE TAP
GROLSCH 5%
290
premium pilsner, onze huisbrouwer
WEIZEN 5,5%
4
Grolsch, volgens reinheitsgebot
gebrouwen
LA CHOUFFE 8%
4¼
het beste blond bier uit de Ardennen
TEXELS ?,?%
4½
altijd wel één tap met Texels bier, de
bekende Skuumkoppe. maar zo nu en
dan een ander lekker biertje van Texel
WISSELTAPS
???
naast de vaste bieren op de tap hebben
wij nog 3 wisseltaps met andere
lekkere speciaal bieren

VERSTANDIGE KEUZE
ERDINGER 0.0 >0,5%
5
alcoholvrije weizen, 0,5 liter
RADLER 0.0%
3½
alcoholvrije dorstlesser met citroensap
GROLSCH 0.0%
290
heerlijk verantwoord pilsje

BLOND
ORVAL 6,2%
6
trappist, gebalanceerd blond bier
CORNET 8,5%
5¼
zwaar blond, oaked, vanilletoets
DUVEL 8,5%
4½
de moeder aller blond bieren
AFFLIGEM BLOND 6.8%
4½
helder goudblond bier,
licht moutige smaak
LA TRAPPE BLOND 6,5%
4¼
trappist, toegankelijk, zacht bittere en
licht moutige smaak

HIP & AVONTUURLIJK
Hier een paar avontuurlijke
biertjes die niet perse in een van
de andere categorieën passen,
maar die we wel van harte
aanbevelen. En vergeet ons
mystery bier niet, er zitten
juweeltjes tussen
BLOEDBROEDER 9,1%
6½
Kompaan, imperial stout met rode port
HOPPENBIER 6,8%
6
Jopen, frisblond met een aangenaam
bittertje
HEKSEN & TROLLEN 6,1%
5½
de Molen, saison, citrus met een
bittere afdronk
FUNKY FALCON 5,2%
5½
Two chefs brewing, frisse pale
ale gebrouwen met citroengras
èn funkiness
LAMME GOEDZAK 7%
5
Schelde, blondbier voor
de echte Bourgondiër
MYSTERY ?,?%
3½
een lekkere verassing voor een leuk
prijsje

BIER
WIT & WEIZEN
ERDINGER 5,3%
5
Hefeweizen, 0,5 liter uit Duitsland
LA TRAPPE WIT 5,5%
4¼
het enige trappistenwitbier ter wereld
KORENWOLF 5%
4
Gulpener, fris viergranen witbier
WITTE VROUWEN 5%
4
de Leckere, Utrecht, fris witbier
VEDETT EXTRA WHITE 5%
4
natuurlijk witbier met een vleugje citrus

IPA
GAIA IPA 7,0%
6½
Oedipus, award voor beste IPA 2018,
geur van tropisch fruit en dennehars
PUNK IPA 5,6%
6
Brewdog, Schotland
‘T IJ IPA 7%
5½
brouwerij ‘t IJ, donkerblond bier
met uitgesproken hopsmaak
HOP & LIEFDE 4,8%
5¼
de Molen, lichte pale ale, citrus en
bloemig van smaak
KAAPSE CARRIE 6,5%
5
amberkleurige IPA, zacht zoete afdronk

TRIPELS
TURF ‘N SURF 8,5%
6
VandeStreek, traditionele tripel met
een vleugje turfgerookte whiskeymout
en een snufje zeezout
KASTEEL TRIPEL 11%
5½
blond, fruitig en een soepele bitter
KARMELIET TRIPEL 8%
5
driegranen blond bier
WESTMALLE TRIPEL 9,5%
4¾
trappist, koningin der tripels
TRIPLE D’ANVERS 8%
4½
Antwerpse tripel van de Koninck

BRUIN & DUBBEL
CHOCOLATE PORTER 7%
6
Meantime, London, gebrande mout
CHIMAY BLAUW 9%
5½
trappist, gerstewijn, topper
LE FORT 8,5%
5½
Omer Vander Ghinste, kastanjebruine
dubbel
DUBBEL 6,5%
4
Grimbergen, zachte dubbel, goede
balans
PATER 6 6,7%
4
St. Bernardus, dubbel bruin, volle en
lichtmoutige smaak

FRUITIG
KASTEEL ROUGE 8%
5½
bruin bier op kersen gelagerd
FRUITESSE 3,8%
4
Liefmans, zoet en fruitig, on the rocks
KRIEK MAX 3,5%
4
bestaat uit 25% krieken hierdoor volle
kersensmaak
GROLSCH RADLER 2%
3½
fris bier met citroensap

PILS VAN DE FLES
CORONA 4,6%
5
Mexicaans bier, geserveerd met citroen
PERONI 5,1%
4
traditioneel Italiaans pils van maïs
VEDETT 5,2%
4
bleke pils met rijst gebrouwen
KORNUIT 5%
3
fris pils van Grolsch

