Laat je bekeren door de
smaakvolle passages van meer
dan 130 speciaalbieren!

THE BEER BIBLE

Met deze ‘Beer Bible’ duik je in
de achtergrond van ieder biertje
uit ons uitgebreide assortiment.

BIEREN VAN DE TAP

SEIZOENSTAP

WISSEL BIEREN: VRAAG ONS PERSONEEL WELKE BIEREN ER DEZE KEER OP TAP ZITTEN.

HOEGAARDEN WIT • 5% • 30CL

		4.75

PILSENER

JUPILER PILSENER • 5.2%

3.

6.

Brouwerij De Kluis / Hoegaarden
Met een aroma van appelsienschil, koriander en kruiden die ze vroeger helemaal uit het
zonnige Curaçao lieten komen. Een zachte schuimkraag en een mooie smaak. Licht, matig
zoet en zuur, en met een subtiel gekruide citrus smaak.

HERTOG JAN PILSENER • 5.1%

3.40

6.75

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE • 10% • 33CL 		
5.50

HERTOG JAN ARCENER TRIPEL • 8.5%

4.95

---

HERTOG JAN WEIZENER • 5.7%

5.00

7.95

Brouwerij Piedbœuf / Jupille-sur-Meuse
Hertog Jan Brouwerij / Arcen

TRIPEL

Hertog Jan Brouwerij / Arcen
Mooi soepel en toegankelijk, rijk van eenvoud en heel puur en gemaakt met één
enkele moutsoort. Het is mooi blond van kleur en smaakt moutig tot zoet, met een
zachte bitterheid en een palet aan fruitsmaken.

Anheuser-Busch Inbev Brouwerij / Leuven
Het vlaggenschip van Leffe heeft een zoetige en fruitige smaak waar een vleugje
bitterheid doorschemert. Dat samen met de pittige afdronk van sinaasappel maakt
dit een mooi toegankelijk bier.

DUBBEL

LEFFE DUBBEL • 6.5%		

Anheuser-Busch Inbev Brouwerij / Leuven
Dit Klassieke abdijbier heeft een volle lichtzoete en moutige smaak van vanille,
kruidnagel, toffee en karamel met een droppige achtergrond.
Heerlijk bij aperitiefhapjes b.v. bij kaas.

5.00

5.00

Hertog Jan Brouwerij / Arcen
Hertog Jan Grand Prestige is een gerstewijn met een rijpe, hele volle smaak met rozijn,
gebrande mout en karamel, waarin zoet en bitter te onderscheiden zijn. Weer zo’n lekkere
gestewijn die rijker wordt met de jaren.

FLESBIEREN
BRUNEHAUT BLOND • 33CL • 6.5%

7.50

TRAPPISTEN BIER

BLOND

LEFFE BLOND • 6.6%

20

GLUTENVRIJ

WEIZENER

Hertog Jan Brouwerij / Arcen
Onze Weizener is zeker niet zomaar een tarwebier. Het verenigt het beste van
twee heel verschillende soorten bier die traditioneel met tarwe gebrouwen
worden. Van het Belgische witbier heeft het de frisse Belgische gist en de mooie
kruiden die daar bekend zijn onder de naam ‘gruit’. Dat zorgt voor de frisheid en
het tikkeltje exotische. Ervaar die heerlijke citrusgeur. In de volmondige lichtzoete
en frisse smaak proef je de hop, de gemoute tarwe,
de frisse gist, de koriander en het klein beetje sinaasappelschil. Alles bij elkaar is
het echt een heel eigenzinnig bier.

20

ORVAL • 33CL • 6.2%

6.95

ROCHEFORT 6 • 33CL • 7.5%

6.80

Brunehaut / Biologisch en glutenvrij
Naast de gist heeft het een geur van acacia, evenals van kleine witte bloemen. De eerste smaak,
evenwichtig, soepel, bijna rond, een beetje gemarkeerd door de aanraking van bijenwas en zelfs
pollen. Zeer aangenaam bier als aperitief voor amateurbierenthousiasten. Ook die niet al te zeer door
bitterheid betoverd willen worden, wat het niet tegenhoudt om dorstlessend te zijn. Een aperitiefbier
voor alle soorten tapas met plantaardige en zachte vinaigrettes.

---

---

Abdij Notre-Dame d’Orval / Florenville
Sinds 1931 dankt het bier van Orval zijn onvergelijkbare smaak vooral aan de kwaliteit van het water,
de hop en de gisten die gebruikt worden. Het bier wordt gebrouwen met bepaalde, sterk aromatische
hopvariëteiten, die geselecteerd werden door de allereerste meester-brouwer van Orval, die uit
Beieren afkomstig was. En de zogenaamde Engelse drooghopmethode zorgt voor een verscheidenheid
aan aroma’s met tegelijk behoud van een zekere bitterheid. Jonge Orval, net uit de brouwerij, heeft
een hoppig en verfrissend aroma en smaak, naast fruitige toetsen. Op een leeftijd van vier tot vijf
maanden krijgt het een enorme schuimkraag. De fruitigheid ruimt plaats voor een zurigheid. Vanaf
zes maanden krijgt het door het samenspel van de gisten en hints van melkzuur en citroenzeste.
Wanneer het bier een jaar oud is, heeft het een droge bitterheid. Het bier kan hierna nog lang
gehouden worden, maar zal aan hoppige frisheid verliezen.
Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy / Rochefort
Dit bier heeft een diepe goud kopere kleur met een uitnodigend romig dikke witte schuimkraag.
Een heerlijk zoet aroma van donkerfruit en een toets van alcohol. Smaak is licht en fruitig.
Wanneer je het bier iets langer in de mond houdt dan wordt de smaak zacht en komt de karamel
meer naar voren. In de afdronk ietwat suikerachtig en een lichte bitterheid.

7.80

ROCHEFORT 10 • 33CL • 11,3%

8.

WESTMALLE DUBBEL • 33CL • 7%

5.50

Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy / Rochefort
Het bier is net als zijn broertjes 5 jaar officieel houdbaar. Dit bier heeft een mooie roodbruine
kleur met een stevige wit-crémekleurige schuimkraag die goed aan de wand v/h glas blijft kleven.
Aroma van kruiden, rozijnen en zelfs een beetje bitter. De smaak is lichtjes zoet met pruimen en
vijgen. De alcohol en donkere fruittoetsen zijn mooi in evenwicht. Lichtzoet en een beetje droog en
de nodige dosis bitterheid in de afdronk.
Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy / Rochefort
Rochefort Trappist 10 is een krachtig bruin bier met een dieprode gloed. Het is een zeer krachtig
bier met een levendig karakter. Het aroma is fruitig en moutig. De smaak van het bier is zoetbitter met tonen van vijgen en rozijnen. Daarbij zorgt het alcoholpercentage van 11.3% voor een
warm en en rijk karakter.

WESTMALLE TRIPEL • 33CL • 9.5%

Abdij der Trappisten van Westmalle / Westmalle
Westmalle Tripel is de Moeder aller Tripels. De aroma’s variëren van fruitigheid tot kruidigheid.
Dit is een buitengewoon elegant en complex bier met hinten van rijpe banaan en kruiden. De
Westmalle Tripel verdient het om vol aandacht gedronken te worden en kan bij veel verschillende
gerechten.

CHIMAY ROOD • 33CL • 7%

Abdij Notre-Dame de Scourmont / Henegouwen
Ook wel Chimay Première genoemd, is het eerste bier dat werd gebrouwen in de abdij in 1892.
Koperkleurig tot bruin bier met een royale, fijne schuimkraag, die lang overeind blijft. Je ruikt
fruit, bijvoorbeeld banaan. De zachte karamel, vers brood en toast met een vleugje amandel zijn
goed waarneembaar. De smaak heeft een moutzoete boventoon. Deze trappist eindigt zoet en licht
bitter.

85

6.80

5.50

CHIMAY WIT • 33CL • 8%

5.95

CHIMAY BLAUW • 33CL • 9%

6.95

Abdij Notre-Dame de Scourmont / Henegouwen
Goudgele Trappist met een lichte nevel en een prachtige volle, witte schuimkraag. De geur en de
smaak zitten vol fruit en komen van muskaatdruiven, muskaatrozijnen en rijpe appels. Het aroma
wordt mede bepaald door de specifieke Chimay gist-stam. Aroma’s zoals zoute mout en koriander,
een fruitig en een lichte citrussmaak.

Abdij Notre-Dame de Scourmont / Henegouwen
Oorspronkelijk bedoelt als Kerstbier, maar al sinds 1954 het hele jaar door verkrijgbaar. Ook wel bekend
als Grande Réserve. Een krachtig verwarmende Trappist met aroma’s van karamel, toffee en gedroogd
fruit. Blauwe Chimay heeft een geur van pruimen en suiker met een lichtelijk aroma van alcohol. Het bier
smaakt licht bitter met noten van donkerfruit en mout met een langdurige intense afdronk.

ZUNDERT 8 • 33CL • 8%

7.50

ZUNDERT 10 • 33CL • 10%

7.80

TEXELS SKUUMKOPPE • 30CL • 6%

5.75

TEXELS GOUDKOPPE • 30CL • 6%

5.75

TEXELS VUURBAAK • 30CL • 6%

5.50

TEXELS EYERLANDER • 30CL • 5.5%

5.75

Trappistenbrouwerij De Kievit / Zundert
Zundert Trappist is een kastanjekleurig bovengistend bier met nagisting op fles. Het bier heeft een
veelbelovende geur met een zweem van kruiden en specerijen. In de aanzet is Zundert Trappist
bloemig en iets zoet. Geef het bier wat tijd en het karakter evolueert van licht karamel naar een
mooie en droge hopbitterheid.
Trappistenbrouwerij De Kievit / Zundert
Zundert 10 is een quadrupel met een kruidige toets. Dit trappistenbier is diep roodbruin van
kleur, met een mooie, licht beige, schuimkraag. De geur geeft hints van gedroogde zuidvruchten,
zwoele kruiden, drop en een beetje chocolade. De smaak is vol en zacht, in balans gebracht door
een mooie hopbitterheid. In de nasmaak keert de kenmerkende Zundertse kruidigheid subtiel
terug. Op de Dutch Beer Challenge 2019 Goud gewonnen!

TEXELSE BIERBROUWERIJ – OUDESCHILD

Abdij der Trappisten van Westmalle / Westmalle
Dit bier heeft een donker roodbruine kleur met een crèmekleurige dikke schuimkraag. De smaak
heeft veel fruitige tonen onder andere van rijpe banaan. Geroosterde mouttonen en karamel geven
de ronde zoetheid. De nasmaak van deze Trappist is bitterzoet lang en droog.

TRAPPISTEN BIER

TRAPPISTEN BIER

ROCHEFORT 8 • 33CL • 9,2%

Karaktervol donker tarwebier. Texels Skuumkoppe is de trots van Texels; tarwebier waaraan
diverse moutsoorten en de karakteristieke bovengisting een volle smaak geven. De trots van
Texels, tarwebier waaraan diverse hopsoorten en de karakteristieke bovengisting een vollere
smaak geven dan aan ander tarwebier. Het dankt zijn naam aan de witte koppen op de golven van
de ruige zee. Golven die ons eiland omspoelen: dag in dag uit, het hele jaar door. Skuumkoppe is
dan ook een bier voor elk seizoen. Puur, robuust, recht door zee: bier als Texel zelf.
Hoppig blond bier voor elk seizoen. Texels Goudkoppe is een karaktervol speciaalbier, licht
bitter, droog, rijk van smaak en zuiver. In een gouden gloed komt de zon op boven het verstilde
Wad. Die kleurenpracht, die sfeer zijn de inspiratie voor ons Texels Goudkoppe. Met een goudgele
schemering vloeit het in het glas. We brouwen dit op Golden Ale geïnspireerde blonde bier enkel
met gist, duinwater, gemout graan en hop. Texels Goudkoppe, rijk van smaak en zuiver. Het
speciale hopextract geeft het bier de frisse droogheid.
Geroosterd robijnrood bier. Texels Vuurbaak is een moutig speciaalbier in de stijl van Ierse Red
Ale. Licht geroosterd met een verrassend hoppige toets en karameltonen. Een ode aan Texels’
vuurtoren. Dit jubileumbier brouwden we voor het eerst voor twee bijzondere gelegenheden: het
15-jarige bestaan van onze brouwerij en om stil te staan bij de 150-ste verjaardag van de Texelse
vuurtoren. Gebrouwen in de stijl van Ierse Red Ale is de smaak van Vuurbaak moutachtig met een
verrassend hoppige toets. Zijn heldere, koperkleurige gloed dankt dit speciaalbier aan donker
geroosterde gerst, geoogst op ons eiland. Tijdens de ‘Dutch Beer Challenge 2019’ werd Texels
Vuurbaak beloond met een eervolle derde plaats.
Texels Eyerlander dankt zijn naam zijn naam aan de eyerlander polder op Texel. Vroeger kolkte
hier de zee, maar nu groeit er de gerst voor dit bier. Koperrood, verrasend vris en amberbier,
Texels Eyerlander proeft licht naar karamel door het gebruik van geroosterde mout.

Het blonde bier heeft een aroma vol citrus, geel tropisch fruit en lichte karameltonen. De Fuut
Fieuw is een fruitige, dorstlessende Session IPA. De blonde kleur, witte schuimkraag en het
tropische karakter maken het een ideaal bier voor de warmere dagen. Met de neus kan onder
meer citrus, geel tropisch fruit en lichte karameltonen worden waargenomen. Met zijn lage
alcoholgehalte, mooie bitter en fruitige smaak zal het moeilijk zijn om er maar een van te drinken.
Door zijn lage alcoholgehalte, mooie bitter en fruitige smaak weet hij je moeiteloos te verleiden.
De fuut smaakt naar meer!

RUMOERIGE ROODBORST • 33CL • 5.8%

De Rumoerige Roodborst is een frisse, fruitige, licht hoppige American Amber. Robijnrood van
kleur en een stevige, volle schuimkraag. Verwacht een geur vol grapefruit, tropisch fruit en lichte
karameltonen. Het wordt gebrouwen met vier soorten hop en vijf verschillende mouten, waardoor
er meer dan genoeg is te ontdekken! De naam Rumoerige Roodborst verwijst naar de rode kleur
van het bier, en er is meer. De roodborst is namelijk een van de weinige vogels die het hele jaar
zingt. Een rumoerig baasje dus. Laat je door zijn lieve uiterlijk echter niet misleiden, dit baasje
vecht tot bloedens toe. Eentje met pit, het hele jaar door!

NOGNIETNAAR HUISMUS • 33CL • 6.4%

Onze Nognietnaar Huismus is een fruitige, licht gebrande American Brown vol karamel-, notenen koffietonen. Het kastanjekleurige bier heeft een volle body, maar blijft door zijn hopbitters en
fruitige tonen heerlijk fris. Een topper waardoor je beslist nog niet naar huis gaat.
Het bier is heerlijk in combinatie met producten vol aardse tonen, zoals paddenstoelen of
notenbrood. Met zijn frisse karakter, lichtgebrande mout en volle karamelsmaak past die ook goed
bij vlees. Huismussen zijn echte groepsbeesten. Ze zijn luidruchtig, niet schuw en altijd in de buurt
van mensen. Deze energieke vogels zijn veelvuldig in de horeca te vinden, vaak huppend van stoel
naar stoel. Ben jij ook een echte Huismus en doe je er nog één?

DATISANDERE KOEKOEK • 33CL • 5.6%

Onze Saison is een blonde, frisse knaller met drie fruitige hopsoorten. De funky gist geeft het bier
een droge, kruidige smaak. Ideale dorstlesser voor iedere dag! De schuwe koekoek wordt zelden
gespot, maar het geluid is alom bekend. Tijd dus om kennis te maken met deze heerlijke Bird, want
het is een prachtvogel!

DATSMAAKTNAAR MEERKOET • 33CL • 6.8%

Datsmaaktnaar Meerkoet is een volle, donkere Scotch Ale met zeven verschillende mouten.
Het bier is tegelijkertijd complex en doordrinkbaar. Ontdek smaken als toffee, chocolade, donker
fruit en meer! Deze Scotch Ale is heerlijk in combinatie met een uiensoep, wild of stoofpot.
Smaaken als karamel, chocolade en donker fruit passen bovendien bij mooie, ietwat rijpere kazen.
De Meerkoet is een veelgeziene vogels in de Nederlandse wateren. Desondanks is zijn verschijning
immens bijzonder. Zijn zwarte verenkleed, spierwitte snavel en vuurrode ogen maken het tot een
van de makkelijkst herkenbare vogels. Toegankelijk én bijzonder!

7.30

7.75

7.50

EINDHOVENSE STADSBROUWERIJ – 100 WATT

BIRD BREWERY HEADQUARTER – DIEMEN

FUUT FIEUW SESSION IPA • 33CL • 4.6%

PAS DE SAISON FARMHOUSE ALE • 33CL • 6.5%

6.50

40 WATT BLOND • 33CL • 6.3%

5.95

BRUNE BRULEE 3.0 BOEKWEIT DUBBEL • 33CL • 7.5%

6.95

ORCHESTRA OF ANGELS • 33CL • 6.3%

8.95

QUILTY PLEASURES • 33CL • 8.4%

7.95

75 WATT DUTCH TRIPEL • 33CL • 8.0%

6.50

ZWARTE BLIKSEM BLACK IPA • 33CL • 7.3%

6.95

400 VOLT VANILLE RUSSIAN IMPERIAL STOUT • 33CL • 8.4%

8.95

De smaak is droog, kruidig, fris met een kruidig aroma van gras en hooi. In de zomer brouwen we
onze saison eenmalig met citroengras en limoen. Na een lange dag van noeste arbeid op het land,
gewapend met hooivork en zeis, geeft dit bier zijn kwaliteiten prijs. Hoog boerderijgehalte! Stevig
gehopt met een subtiele dry-hop.
De smaak is mild moutig, zachtbitter met subtiele karamel met een aromatisch zoette aroma met
toetsen van gras. Een klassiek blond bier a la onze zuiderburen. Edoch met iets meer durf in de
hopkeuze. Fijn licht bitter bier met een subtiele balans in fruit, zoet en kruid.
Dit speciale herfsteditie bier is een brown ale - imperial double. Gebrouwen met Kasha
(geroosterde boekweit) en Carobe melasse. Boekweit is geen graansoort maar een pseudograan
en bevat geen gluten. We kennen boekweit van het gebruik in pannenkoekenbeslag. Een fijne 7%
en de chocolade, noten en karamel komen mooi naar voren.
Een zachte en romige IPA vol met tropische smaken afkomstig van een late dryhopping wat
resulteert in een vriendelijke bitterheid. Vaak door elkaar gehaald met een frisse “fruitsap”, maar
dat is niet zo gek als je eenmaal de eerste slok hebt geproefd. Geniet van onze versie van deze
nieuwe, trendy style ‘o’ bier. We love it!
Een regenboog van caramelletjes! Ook wel Scotch Ale genoemd. Is niet hetzelfde als Scottisch Ale,
das de lichtere broeder. Zelfde ingredienten maar in de Wee Heavy wordt ook wel eens rookmout
gebruikt. In de onze zit een petit peux peated whisky mout.

7.50

Een moiie smaak die vrij droogis, moutig met geel fruit en een licht fruitige aroma. Amerikanen
willen graag Belgische typen bier brouwen, ons Nederlanders brouwen liever Amerikaanse
bieren….Deze tripel mag er zijn! Niet Belgisch, niet Amerikaans, en dus gewoon Nederlands. Zeer
moutig en droog profiel. De hopkeuze is verre van traditioneel te noemen.

7.50

Ook wel Cascadian Dark Ale genoemd, is geen kruising tussen IPA en Stout! Een volvette hoppige
IPA met een licht gebrande roast smaak in het pallet, maar wel de donkere kleur van een stout.
Centennial, Cascade en Amarillo hop in dit bier, zekers niet te zuinig!
Gold Medal @ Dutch Beer Challenge 2016
Dikke vloeibare bonbon als smaak en een aroma die je moet ervaren! Voor de adel in Rusland
waren de stouts en porters uit Engeland te zwak, ‘working class beer’, inferieur voor de hogere
klasse. Daarbij zijn de Russen wel wat gewend aan de nodige percentages….. Dus moest het
sterker en exclusiever. De Engelsen gehoorzaamden. Dit type bier werd dan ook gedronken als
Champagne en exclusiviteit. Voorheen werd gebruik gemaakt van Madagascar Bourbon Vanille,
edoch door schaarste zijn we overgestapt naar Grand Cru Blue Vanilla uit Réunion. Net zo
schaars maar zoveel beter. Binnenkort....in uw glas!

CORSENDONK PATER DUBBEL • 33CL • 6.5%

5.95

CORSENDONK AGNUS • 33CL • 7.5%

6.

Donkerbruin bier met crèmekleurige schuimkraag. De tonen van karamel, gedroogd fruit en toast
geven de zoetheid aan dit mooie bier. De nasmaak van gedroogd fruit blijft lekker lang hangen in
de mond.
Belgische Tripel met een royale witte schuimkraag. De smaak begint fris met citrusfruit daarna
een beetje hoppig, met een klein zuurtje en een stevige afdronk.

25

ASTLE BREWERY VAN HONSEBROUCK – EMELGEM

KASTEEL ROUGE • 33CL • 8.0%

6.25

KASTEEL CUVÉE DU CHÂTEAU • 33CL • 11.0%

7.50

LOWLANDER

LOWLANDER WHITE ALE • 33CL • 5.0%

Kasteel Rouge is een unieke mélange van Kasteel Donker en zoete kersenlikeur. Dit ‘fruitige’
bier is een prima cocktail of aperitief op een zonnig terras. Een bier voor de liefhebbers van
zoete kersen met een overweldigend aroma. Het fruit overvleugelt de mout in het moederbier
Kasteel Donker waaraan evenwel toetsen van chocolade en peper herinneren. Verrassend licht
verteerbaar voor een vrij sterk bier. Pas op, de 8% proef je niet!
Cuvée du Château evenaart de smaak van een tien jaar gerijpte Kasteel Donker. De smaak
van het bier neigt naar porto. Deze ‘premier cru classé’ werd ontwikkeld op basis van een
‘quadrupel’. In dit type sterk, zoet tot bitter donkerbruin bier geeft de mout de boventoon aan. De
Cuvée du Chateau heeft de kenmerken van gemaderiseerd bier, met eerst toetsen van geroosterde
en gekarameliseerde mout, gevolgd door een delicaat hopbitter in de afdronk. Een volwaardig
gastronomisch bier.

Gebrouwen met: curaçaoschil, vlierbloesem, kamille.
Het vlees van deze bittere sinaasappel is volledig oneetbaar, maar de schil bevat prachtige
aroma’s. Het voegt een milde citrus smaak toe en is het hoofd ingrediënt in onze frisse White Ale.
Brouwen met de geurige bloesem van de vlierbloesem geeft het zijn zomerse karakter en bloemige,
zoete en fruitige smaak. Het frisse appelaroma, van gemalen appel en kamille, geeft het licht
bloemige karakter aan onze White Ale.

LOWLANDER AUTUMN • 33CL • 6,0%

Gebrouwen met: pompoen en spiced orange.
Traditioneel herfstbier, je denkt aan Halloween. Een mooie seizoens IPA gebotteld in een fles,
het aroma van de zoete pompoen passeert de spicy orange met iedere slok. Gebrouwen met liefde
voor het seizoen, dus ook niet altijd voorradig.

6.95

LOWLANDER I.P.A. • 33CL • 6.0%

7.95

PAUWEL KWAK AMBER • 33CL • 7.5%

5.95

KARMELIET TRIPEL • 33CL • 8.4%

5.95

BROUWERIJ DE HALVE MAAN – BRUGGE

5.95

BROUWERIJ BOSTEELS – BUGGENHOUT

Ongefilterd en licht troebel bleekgeel bier met een prachtige witte schuimmousse. De aroma’s zijn
fruitig en bloemig. Koriander en sinaasappelschil zijn mede bepalend voor het frisse karakter van
deze dorstlesser.

LOWLANDER

BRASSERIE DU BOCQ – PURNODE

BLANCHE DE NAMUR • 25CL • 4.5%

BRUGSE ZOT BLOND • 33CL • 6.0%

5.75

Gebrouwen met: koriander en witte thee.
Bekend als ‘ketoembar’ in het Indonesisch. Door het vermalen van de zaden, die een citrusachtige
smaak krijgen wanneer ze worden gemalen, om frisheid en een pittige toon aan het bier toe te
voegen. Aziatische witte thee is de zeldzaamste en meest delicate van alle theeën. Het geeft onze
IPA een aromatische zoetheid en aanhoudende afdronk.

Koperkleurig, romige volle schuimkraag. Warme zoete aroma’s van kandij en karamel. Een kleine
toon van zoethout en een vleugje laurier met een subtiel kruidig bittere afdronk. Traditioneel
geschonken in het bekende koetsiersglas.
Één van mooiste glazen vullen we met het goudgele bier van drie granen; tarwe, haver en gerst.
Een elegant bierglas met die herkenbare Franse lelie. Bovenop mooi witte schuimkraag met hele
kleine bubbels. Door het beperkt gebruik van aroma hop komt het fruitige karakter mooi naar
voren met banaan en vanille.

Een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig en kruidig aroma. Het bier wordt
gebrouwen met vier verschillende moutsoorten en twee aromatische hopvariëteiten die het bier
een unieke smaak geven. Een kleine maar zekere bitterheid waar ook citrus-achtige toetsen in te
ontdekken zijn.

BRUGSE ZOT DUBBEL • 33CL • 7.5%		
6.50
Donkerbruin kleurig met rode schijn met een dikke stevige schuimkraag. Volle aroma’s van
geroosterde mout en karamel en de afdronk is bitterzoet. Het bier heeft een heerlijke unieke smaak
met tonen van amandel, chocolade en bruine suiker. Dit komt mede door de 6 verschillende
moutsoorten.

STRAFFE HENDRIK TRIPEL • 33CL • 9.0%

6.75

Een gouden tripel met een stevige witte schuimkraag. De geur is kruidig met een vlaag van zwarte peper. Het
bier is stevig gehopt daardoor mooi bitter met prominente aanwezigheid van citrusvruchten. Dit oude recept
van de brouwer is terug gekocht van Palm en wordt nu weer met succes gebrouwen in de Halve Maan.
Zie volgende pagina voor meer bieren van Brouwerij De Halve Maan.

7.95

7.95

BROUWERIJ BOON
LEMBEEK

STRAFFE HENDRIK QUADRUPEL • 33CL • 11.0%

8.50

OUDE GEUZE BOON LAMBIEK • 25CL • 7%

5.75

Donkerbruine kleur en mooi in contrast tegen de witte schuimkraag die een kersennoten smaak
bevat. Belgische suiker met chocolade in de smaak. Een volle fruitigheid van abrikoos, vijgen en
pruimen. Een heerlijk complexe afdronk waarvan je niets van het alcoholpercentage merkt.

Stralend goudkleurig met een oranje gloed. Bescheiden, snel inzakkende schuimkraag. Pakkende
zuren spelen een spel met zoet fruit. Zure nasmaak met delicate eiken houttonen.

ACHOUFFE BROUWERIJ – ACHOUFFE

CHOUFFE SOLEIL • 33CL • 6.0%

Alleen de allerprachtigste wezens kunnen zich voorstellen dat ze de zachtheid van de zon kunnen
vangen en opsluiten in een flesje bier. In de legendarische Vallei der Feeën heeft een handvol
kabouters een manier gevonden om mooie dagen in stijl door te brengen: de Chouffe Soleil.
Dit zachte en verfrissende bier onthult heerlijke smaken van citrusvruchten, aangevuld met een
vleugje vanille en toetsen van peper. Chouffe Soleil is zowel licht als een beetje troebel en belooft
u stralende tijden.

LA CHOUFFE • 33CL • 8.0%

Het fruitige bier is gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak. La Chouffe is een
uitstekende begeleider van onder meer mosselen en wit vis. Ook met lamsvlees gaat La Chouffe
uitstekend samen . De kabouters van de Vallei der Feeën houden het meest van dit gouden bier,
lijkt wel een toverdrank voor hun levenslust. Althans, dat is toch wat deze guitige wezentjes elke
keer vertellen wanneer de zin om hun dorst te lessen weer eens bovenkomt. Van generatie op
generatie bewaarden ze angstvallig hun geheim. Tot ze op een dag, om hun vriendschap met de
mensen te bezegelen, het recept in hun oor fluisterden.

MC CHOUFFE • 33CL • 8.0%

Onder de vele legendarische wezens van de Vallei der Feeën zijn sommigen al wat kleurrijker
dan de anderen. Malcolm bijvoorbeeld, die zich van de andere kabouters onderscheidt door zijn
accent en zijn kilt. Bij La Chouffe geeft deze kerel altijd de voorkeur aan zijn bruine zusje, de Mc
Chouffe. Haar smaakvolle aroma’s van anijs, zoethout en karamel prikkelen de neusgaten. En
als je luistert, zal hij zeker niet nalaten om op te scheppen over haar robijnrode weerschijn, haar
zachte bitterheid en sterke karakter, zijn vaderland Schotland waardig. Ondanks haar robuustheid
laat Mc Chouffe zich even vlot smaken als La Chouffe.

5.

50

6.20

6.95

HOUBLON CHOUFFE • 33CL • 9.0%

BROUWERIJ HET NEST – TURNHOUT

Straffe Hendrik Wild is een wilde variant van de bekende Straffe Hendrik Tripel. Dit traditionele
bier wordt hergist met ‘Brettanomyces’ gist, wat zorgt voor aparte fruitige aroma’s die
harmoniëren met het rijke gebruik van aromatische hopvariëteiten. De wilde gisten geven het
bier een langere natuurlijke houdbaarheid en smaakevolutie over de jaren heen. Het bier heeft
een langere rijping op fles nodig voordat het vrijgegeven kan worden. Pas na drie maanden in de
kelders is de hergisting van de wilde gisten voltooid en het jonge bier drinkbaar. Het bier blijft
evenwel evolueren in de jaren erna. De bittere hoparoma’s worden zachter, terwijl de wilde gisten
verder werken en fruitige en bloemige aroma’s vormen.

ACHOUFFE BROUWERIJ – ACHOUFFE

BROUWERIJ DE HALVE MAAN – BRUGGE

STRAFFE HENDRIK WILD • 33CL • 9.0%

POKERFACE • 33CL • 5.5%

6.95

SCHUPPENAAS • 33CL • 6.5%

7.95

KOEKEDAM • 33CL • 6.5%

6.50

SCHUPPENBOER • 33CL • 8.0%

6.95

De kabouters van de Vallei der Feeën zijn kleine wezentjes met een zeer sterk temperament. Met
Houblon Chouffe hebben ze eindelijk een bier gevonden dat hun schalkse aard weerspiegelt. Door
zijn aroma’s uit drie verschillende soorten hop te halen, stemt de Houblon Chouffe alle kabouters
tevreden, zo zeker zijn ze van hun goede smaak. Deze “India Pale Ale” wordt gesmaakt voor
zijn krachtige bitterheid in combinatie met de fruitige toetsen die typisch zijn voor de bieren van
Achouffe. Wat hun sterke karakter enigszins verzacht.

N’ICE CHOUFFE • 33CL • 10.0%		7.75
Wanneer de kleine diertjes van de Vallei der Feeën hun winterslaap aanvatten, trekken de
kabouters van Achouffe zich graag terug in hun hutje. In het zachte licht van het haardvuur
brengen ze lange avonden door met verhalen over de mooiste Ardeense legendes, onder het genot
van een heerlijke N’ice Chouffe. Dankzij de combinatie van zachtheid en kracht, met kruidige
toetsen van tijm en curaçao, verwarmt dit bruine bier tegelijkertijd het hart en de sfeer. Zelfs de
strengste winters zijn zo altijd plezant.

Poker Face een volmondig witbier van 5,5% vol.alc. gebrouwen volgens de aloude Belgische
traditie van tarwebieren. Edele Amerikaanse hopvariëteiten samen met een vleugje koriander en
curaçao geven het bier een aangename fruitigheid met een licht bittere en verfrissende toets.
SchuppenAas is een goud blond bier waarbij na de hoofdvergisting Brettanomyces gist is
toegevoegd. Dit geeft het bier een uitgesproken verfrissende smaak en geur. Het toevoegen van
specifieke hopsoorten geven het bier dan weer een fruitige ondertoon van citrus en pompelmoes.
Een speciaal bier! Zoveel is zeker.
KoekeDam is een eigen interpretatie van de saison stijl met toevoeging van een Franse saisongist.
Een Amerikaanse hopsoort en een kleine hoeveelheid speltmout zorgt voor een frisse ondertoon.
KoekeDam is een ideaal verfrissend bier!
Met de Schuppenboer weten de brouwers van het Nest al meteen hun eerste bier op de kaart te
zetten! Gebrouwen met cascade hop en toevoeging van koriander. Dit bier is een aanrader voor al
wie houdt van een volmondig, fruitig bier met een lichtbittere, kruidige afdronk.

KLEVERETIEN • 33CL • 10.0% 		7.50

6.50

Kleveretien is bijna zwart, maar heeft weinig tot niets van een stout. De smaak is overwegend
kruidig met een toets van drop (steranijs), karamel en donker fruit. Op het einde komt de
heerlijke alcoholwarmte naar boven. Wie tijdens een koude winteravond nood heeft aan een
hartverwarmend bier, kiest zeker voor de Kleveretien. Nog niet sterk genoeg? Probeer zeker de op
houten vaten gerijpte variant!

BROUWERIJ DUVEL MOORTGAT - BREENDONK

6.95

BROEDER JACOB DUBBEL PORT • 33CL • 9.0%

7.95

VEDETT EXTRA WHITE • 33CL • 4.7%

4.

Een op-en-top Belgisch bier met maar een alcoholvolume van 5,5%, gebrouwen met 3 Belgische
hopsoorten en 3 granen. Dit geeft het bier van hoge gisting een complexe smaak, subtiel fruitig
aroma en een mooie romige kraag.
Bij het inschenken zie je direct een donker rood/bruine kleur. De geroosterde mouten en druiven
komen direct je neus in. In de smaak komt het fruit terug samen met wat karamel en in de
nasmaak proef je heel subtiel de fijne port.

Hoewel dit zeer verfrissende witte biertje misschien moeilijk te doorzien is, is het een biertje
waar je van kunt genieten met al je zintuigen!Geniet van haar verfrissende citrusgeuren met een
vleugje koriander ... Voel de volheid van haar gladde doch korrelige textuur... en proef de subtiele
zoetheid van haar licht geparfumeerde, honingachtige afdronk. Het enige dat overblijft is om naar
het geluid van tevredenheid te luisteren terwijl je de volgende fles opent!

VEDETT EXTRA I.P.A. • 33CL • 5.5%

De uitvinders van Indian Pale Ale hebben misschien oorspronkelijk extra hop toegevoegd om
de lange reis naar India te overleven. Maar we doen het gewoon voor de smaak! Elke druppel
die net zo dorstlessend is als de vorige, biedt Vedett IPA een explosie van smakelijke bitterheid
die in intensiteit toeneemt naar de finish, getemperd door een ongeëvenaarde fluweelachtige
zachtheid die resulteert in een zeer toegankelijke smaak. Frisse, fruitige en bloemige tonen maken
plaats voor een vleugje karamel-zoetheid, terwijl de uitstekende, aanhoudende nasmaak de
smaakpapillen nog lang na zal laten prikkelen. Het is een geweldig, verfrissend biertje!

DUVEL • 33CL • 8.5%

DUVEL TRIPEL HOP CITRA • 33CL • 9.5%

Bij Duvel Tripel Hop gebruiken we aromahop Citra als derde hopsoort. Deze hop wordt geteeld
in de Yakima Valley in Washington en verrijkt het smaakpalet van Duvel met frisse toetsen van
pompelmoes en tropisch fruit. De tweede Duvel Tripel Hop die ooit gemaakt werd, krijgt hierdoor
een permanente plek in ons gamma. De Duvel Tripel Hop met Citra rijfde bij de lancering in 2012
zowel een gouden medaille op de Brussels Beer Challenge binnen,
als de consumententrofee op het Zythos Bierfestival.

ST. BERNARDUS WITBIER • 33CL • 5.5%		4.95
Ongefilterd witbier, met een zachte, volle smaak en toetsen van citrusvruchten en verse
koriander. Ontwikkeld in samenwerking met Pierre Celis, de godfather van het Belgische
witbier. Opvallend: ook dit bier is, net als alle andere bieren van de brouwerij, hergist op fles.

ST. BERNARDUS PATER 6 • 33CL • 6.7%

5.30

ST. BERNARDUS PRIOR 8 • 33CL • 8.0%

6.25

ST. BERNARDUS TRIPEL • 8%

6.20

Deze naam is een referentie geworden en veelal wordt het bier aangeduid met zijn
productnaam: “..een Paterke...” De Pater is een kastanjekleurig donker bier van hoge gisting,
met een volle smaak.
Dit heerlijke donkerbruine bier van hoge gisting heeft moutig-fruitige volle smaak, een mooie
volle schuimkraag met een nasmaak die de perfecte balans tussen zoet en bitter weet te creëren.
St.Bernardus Tripel heeft een volle, satijnzachte schuimkraag en valt op door zijn
uitgebalanceerde zachte en lange nasmaak (8% alc. vol). Door zijn discrete bitterheid zeer
geschikt voor recepties of bij het aperitief.

4.95

ST. BERNARDUS ABT 12 • 10%		7.50
De absolute top in de hiërarchie van de St.Bernardusbieren en tevens het bier met het
hoogste alcoholgehalte.Een donker bier met een volle, ivoorkleurige schuimkraag. Het
paradepaardje van de brouwerij dat zich vlot laat drinken door zijn zachte volmondige smaak.
De St.Bernardus Abt 12 heeft een zeer fruitig aroma, zit boordevol complexe smaken en blinkt
uit door zijn lange bitterzoete afdronk. Wordt aangezien als een van de beste bieren ter wereld.
Origineel recept, sedert 1946 gebrouwen.

5.95

6.95

ABDIJ VAN “NOTRE-DAME DU VAL-DIEU

Een Duvel geldt nog steeds als dé referentie onder de zwaardere, blonde bieren. Het is pittig en
prikkelend in de neus met wat citrus, die zelfs licht neigt naar pompelmoes door het gebruik van
enkel de beste hopsoorten. Dit kan ook terug gevonden worden in de smaak, mooi gebalanceerd
met een vleugje kruidigheid. Dankzij het hoge CO2-gehalte heeft het bier een fijne rondheid in de
mond.

50

BROUWERIJ ST. BERNARDUS – WATOU

BROUWERIJ BROEDER JACOB
WEZEMAAL

BROEDER JACOB FORMIDABEL • 33CL • 5.5%

VAL-DIEU BLOND • 33CL • 6.0%

Val-Dieu Blond is een fris en licht bier met een zacht alcoholgehalte. Dit bier heeft mooie
tonen van citrus en karamel. Een fraaie licht witte schuimkraag en goed gekoeld het lekkerst
om te drinken. Het droogt de mond niet uit en ontwikkelt geleidelijk een aangenaam en bitter
karakter, voornamelijk in de afdronk.

5.75

VAL-DIEU BRUNE • 33CL • 8.0%		6.50
Val Dieu Brune is een redelijk zware Dubbel. De mooie bruine kleur van dit bier komt door
het gebruik van gebrande mouten. Vroeger was het branden een noodzaak om de mouten
sneller te kunnen laten drogen. Tegenwoordig is dit door de moderne technieken niet meer
nodig en doen we dit alleen nog voor de kleur en smaak. De mouten van de Val-Dieu Brune
zorgen voor aroma’s van karamel, toffee en toast. Een redelijke dosis bitterheid geeft deze
Dubbel extra pit. De afdronk is lang en lichtzoet waar koffie en mokka mooi naar voren
komen.

VAL-DIEU TRIPEL • 33CL • 9.0%

De Val-Dieu Triple is het resultaat van een lange gisting, nauwgezet gevolgd door de
brouwmeester. De diepe nog zachte bitterheid verstoort de ontdekking van zijn componenten niet.
De smaak van de hop is nadrukkelijk aanwezig, het is natuurlijk gearomatiseerd en gaat gepaard
met een alcoholische afdronk. Het kan worden geassocieerd met verfijnde gerechten en behoort
tot de grote bieren. Het staat dan ook in enkele van de meest exclusieve restaurants op de kaart.

6.75

BROUWERIJ PALM – STEENHUFFEL

PALM AMBER • 25CL • 5.2%

Een mooie complexe smaak; fris maar ook vol. De perfecte balans tussen zoet en bitter. Waar
smaken van banaan, perzik, rijpe ananas en kruidige noten in zitten, met een subtiele combinatie
van koriander en sinaasappel.

Lichte karamelsmaken met een honingachtige malsheid. Het moutproces is gericht op een
natuurlijke karamelisatie die de specifieke smaak aan het bier geeft. Het eigen Palm gist geeft de
fruitige gistingsaroma met de fijne aromahoppen uit Kent zorgen voor een subtiele harmonie.

CORNET OAKED • 33CL • 8.5%

4.75

JOPENKERK BROUWERIJ – HAARLEM

Vernoemd naar de Haarlemse stadsmolen; De Adriaan. Bleekgeel met een fijne witte
schuimkraag. De frisheid van sinaasappel en de zachtheid van vanille zijn hier in een mooie
balans. Het heeft daarnaast een verfrissende smaak en is ook nog licht kruidig! Heerlijk onder
de zon!

JOPEN HOPPENBIER • 33CL • 6.8%		6.95
Fris met een aangenaam bittertje, Jopen Hoppenbier is het enige driegranenbier ter wereld met
een dubbele hopgave. Een fris bier met een zachte moutige beginsmaak door de tarwe en haver
en een lang uitvloeiende, bittere nasmaak. Dit blonde bier is een replica van een stadsbier uit
Haarlem en is gebrouwen volgens het brouwerskeur (voorgeschreven stadsrecept) uit 1501.
Mooie Nel werd tijdens de Dutch Beer Challenge gekozen tot mooiste bier van Nederland.
Oranjekleurig, licht mistig met een gebroken witte schuimkraag. De Amerikaanse hop in Jopen
Mooie Nel IPA zorgt voor bitterheid met veel fruitige tonen. Boordevol tropische fruit. Jopen
Mooie Nel IPA is vernoemd naar het water tussen Haarlem en Spaarndam en wordt buiten
Nederland North Sea IPA genoemd.

JACOBUS RPA • 33CL • 5.5%

Amberkleurig bier met een rijke schuimkraag. De geur en de smaak herbergen aroma’s van
uiteenlopende soort, van citrusfruit zoals sinaasappel en grapefruit, kruidigheid tot peperigheid
en kartelachtige zoetheid. De Jopenkerk heet officieel Jacobskerk. Ter ere van het 100-jarig
bestaan van de kerk werd het Jacobusbier gebrouwen.

Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk lekker doordrinkt. Licht troebel, mooi goud
van kleur en met een mooie, zachte schuimkraag. Zoals ieder witbier gebrouwen met een deel
tarwemout, waar het bier zijn naam aan ontleent (“wit” is oud Nederlands woord voor tarwe).
De tarwemout geeft een heerlijk frisse smaak aan het bier. De toevoeging van korianderzaad en
citroen tijdens het brouwen zorgt voor de licht kruidige en citrusachtige tonen. Door de fijne licht
zoete afdronk is de IJwit een geweldige dorstlesser.

‘T IJ NATTE • 33CL • 6.5%

Na de Zatte het oudste bier van Brouwerij ‘t IJ. De Natte is een zogenoemde dubbel, een
Belgische soort van zachte donkere bieren. Door het gebruik van donkere mout heeft de Natte
een roodbruine kleur. Die mout zorgt eveneens voor de zacht geroosterde smaak. Afgemaakt met
zachtbittere hop is dit een mooi gebalanceerd bier en één van de klassiekers van de brouwerij.

6.50

Onze I.P.A. is een donkerblond bier met een uitgesproken hopsmaak. De afkorting staat voor
India Pale Ale. Dat is een oorspronkelijk Engelse bierstijl die ontstond toen de Engelse ales een
hoger alcoholpercentage en steviger hoprecept kregen. Zo overleefden ze de scheepsreis naar
de koloniën beter. In onze I.P.A. hebben we niet alleen tijdens het brouwen, maar ook tijdens het
rijpen hop aan het bier toegevoegd. Dat zorgt voor heerlijke aroma’s van grapefruit en bloemen.
Een bier met een fruitige, bittere afdronk die lekker lang blijft hangen.

6.50

JOPEN ADRIAAN WIT • 33CL • 5.0%		6.95

JOPEN MOOIE NEL IPA • 33CL • 6.5%

‘T IJ WIT • 33CL • 6.5%		6.25

‘T IJ I.P.A. • 33CL • 7.0%		6.95

7.50

BROUWERIJ HET ANKER – MECHELEN

Cornet is genoemd naar Theodoor Cornet, rentmeester van kasteel Diepensteyn. Hij gaf brouwerij
Den Hoorn de opdracht een exclusief bier te brouwen voor de graaf van Steenhuffel / Maldegem
ter ere van diens voorvader Salomon de Maldeghem, Ridder uit de 11de eeuw. Vandaag is
Cornet een oaked, zwaar blond bier van hoge gisting (alc. 8,5 vol.%). Het bier krijgt z’n subtiele
vanilletoets dankzij de eikenhouten snippers die tijdens het brouwen worden toegevoegd. Cornet is
een pittig bier met een romige witte schuimkraag. De afdronk is licht bitter en vooral warm.

6.25

BROUWERIJ ‘T IJ – AMSTERDAM

ANHEUSER-BUSCH
INBEV BROUWERIJ - LEUVEN

LEFFE TRIPEL • 33CL • 8.5%

GOUDEN CAROLUS TRIPEL • 33CL • 9.0%

6.50

GOUDEN CAROLUS HOPSINJOOR • 33CL • 8.0%

6.75

GOUDEN CAROLUS CLASSIC • 33CL • 8.5%

6.50

GOUDEN CAROLUS WHISKY INFUSED • 33CL • 11.7%

8.00

Dit bier werd oorspronkelijk gebrouwen voor de Ridders van het Gulden Vlies in 1491.
Vol bevallige tederheid, met een zuivere en keurige smaak, zal dit bier u bekoren: op fles gerijpt,
uitsluitend van bleke mout bekomen, hoog gegist en 100 % natuurlijk. Met een volmondige smaak
die toch dorstlessend werkt, dankzij de evenwichtige hoppen. Om ideaal te proeven schenkt men
zacht en in één trek aan een temperatuur van ongeveer 7°C. Dit aangename goudblonde bier
wordt gekozen door wie houdt van een zwaarder, ietwat kruidig en verfrissend bier.
Gouden Carolus Hopsinjoor vervolledigt het smakenpalet van de reeks Carolus-bieren.
“Hopsinjoor” is een verwijzing naar enerzijds de figuur “Opsinjoor” die verweven is met de
Mechelse geschiedenis en anderzijds de 5 gebruikte hopvariëteiten. De hoppen worden op
verschillende tijdstippen toegevoegd tijdens het kookproces om een maximaal aroma over te
houden. Het is een overwegend zacht bier met bittere afdronk. Het bier wordt ongefilterd afgevuld
met het doel zoveel mogelijk de hopbitterheid te behouden.

Dit “Groot Keizersbier” wordt nog steeds in de Mechelse brouwerij Het Anker gebrouwen. Donkere,
zeer evenwichtig gedoseerde karamel- en aromatische mouten, zorgen in combinatie met een traditioneel
hoge gisting, voor een uniek bier dat de warmte van wijn en de frisheid van bier verenigt. Hierdoor is het
uiterst geschikt in combinatie met culinaire specialiteiten zoals stoverijen, wild, patés en zelfs sabayon.

6.50

Gouden Carolus Whisky Infused bevat fruitaroma’s en toetsen van hout en vanille. De vanille en
het hout komen terug in de smaak met samen met de eikentoetsen, whiskytonen en chocolade. Dit
bier is verrijkt met een infusie van de Gouden Carolus Single Malt Whisky waardoor een krachtig
bier is ontstaan. In 2015 werd dit bier geïntroduceerd als eenmalig brouwsel onder de naam
Gouden Carolus Indulgence. Maar na het succes is het bier opgenomen in het vaste assortiment.

5.95

TROUBADOUR MAGMA IPA • 33CL • 9.0%

6.75

Troubadour Blond is een volmondig genotsbier voor aan de toog, om samen met je beste vrienden
van te genieten. Het is een verfrissend bier met een hop-kruidig aroma. Het bier is licht moutig,
heeft een milde bitterheid en zachte afdronk. Deze typische smaak zorgt ervoor dat Troubadour
Blond vlot drinkt en geschikt is voor alle seizoenen.
Het amberkleurige speciaalbier Troubadour Magma heeft het kruidige en hop-bittere karakter
van een Amerikaanse India Pale Ale, maar wordt verzacht met de fruitigheid van een Belgische
Tripel. Liefhebbers appreciëren de explosie van fruitige geuren afkomstig van de dry hopping.
Ideaal om van te genieten tijdens een avondje uit op een zonnige herfst- of lentedag.

ANTIGOON WIPA • 33CL • 6.0%

Antigoon is een speciaalbier uit de Belgian Legends Series van brouwerij The Musketeers: een
bier dat doet praten. Antigoon is een hoppige tarwe-IPA. Het bier is licht troebel, bleekblond en
heeft een alcoholpercentage van 6%. De typische volmondigheid van tarwebieren is gecombineerd
met een milde bitterheid van 35 IBU. Het aroma is kruidig/hoppig door de combinatie van het
typische tarwe-aroma en het florale citruskarakter van de gebruikte hoppen.

OVERIGE BIEREN

BROUWERIJ THE MUSKETEERS – URSEL

TROUBADOUR BLOND • 33CL • 6.5%

VAN MOLL - CRAFT BEER

De Van Moll Langharig Tuig is een Hoppy Weizen. Gebrouwen met echte Duitse Weizengist en een
goede dosis citrushop, met Amarillo, Citra en Centennial. Frisse aroma’s met citrus, een beetje
rood en geel fruit. De smaak is fruitig met geel fruit, banaan, een beetje perzik en citrus. Langharig
Tuig zit normaal gesproken graag in de schaduw maar den dizze is een zonaanbidder. Een
volhoppige weizen van 5,5% die Van Moll speciaal heeft gebrouwen voor het Dynamo Metalfest.
Lekker zomers, lekker fris, smaakvol en gelukkig doordrinkbaar.

DOERAK IPA • 33CL • 6.3%

5.95

TOEWIJDING • 33CL • 6.5%

Brouwerij Omer van der Ghinste / Bellegem
Omer dankt zijn fijne, fruitige aroma en subtiele bitterheid aan de zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen zoals de beste gerstemout uit de Loirestreek en drie aromatische hopsoorten uit
Tsjechië, Slovenië en Duitsland. Naast zijn volle smaak en licht bittere afdronk springt het frisse
karakter er sterk uit.

5.95

BARBÃR BLOND • 33CL • 8.0%

6.75

HOEGAARDEN GRAND CRU • 30CL • 8.5%

5.80

DELIRIUM TREMENS • 33CL • 8.5%

6.75

GULDEN DRAAK • 33CL • 10.5%

6.25

BELLE-VUE KRIEK • 33CL • 5.2%

4.75

LIEFMANS FRUITESSE • 25CL • 3.8%

4.75

Brouwerij De Kluis / Hoegaarden
Hoegaarden Grand Cru is troebel oranje, bijna goud kleurig van kleur met een witte schuimkraag.
Het heeft een fruitig aroma en kruiden zoals koriander en uiteraard de sinaasappel die je van
Hoegaarden gewend bent. Het heeft een heerlijk complexe zoete en bittere smaak met subtiele
kruiden- en citrusnoten.

7.25

Brouwerij Huyghe / Melle
Bleek blond met een stevige schuimkraag. Een flinke scheut alcohol ontvlamt als het ware in de mond, die de
tong en het gehemelte werkelijk opwarmen. De smaak heeft iets citrus-achtig, tropisch fruit en een vleugje
gember. De afdronk is sterk, lang en droogbitter.

6.95

6.95

Fris en fruitige citrus aroma en een zoetig en lichtbittere smaak. Geen gekheid maken met deze pittige
blondine. Je denkt dat je haar kent, maar ze heeft skeletten in haar kast. Ze is een vurige Waal die je
dag opfleurt. Ze is hip en hoppig. Amerikaanse Centennial-hop geeft deze blonde schoonheid een frisse,
citrusachtige twist. Zag je niet aankomen, of wel? Wij wel, omdat ze ons allereerste bier was. Gebrouwen
met toewijding, innovatie en klasse. Je vergeet je eerste nooit. Deze dorstlesser is een blijvertje.

ONS BLACKIE • 33CL • 9.0%

6.75

Brasserie Lefebvre / Wallonië
Barbãr is een goudkleurig bier met een smeuïge schuimkraag en een krachtige aroma. De smaak van honing is
duidelijk aanwezig en word rijkelijk gecombineerd met toetsen van bloemen, kruiden en citrusvruchten.

7.75

Mooi zwart van kleur met een geur die herkenbaar is van chocolade. Ook in de smaak duidelijke tonen
van chocolade en geroosterde mout. Bitter en licht droge afdronk. Een bodaciously rijke keizerlijke
Russian Imperial Stout gemaakt met tien van de beste Britse mouten. Ons Blackie: (Brabants dialect)
uitdrukking van vertedering voor een zwart huisdier, meestal een kat of hond.

Brouwerij van Steenberge / Evergem
Een donker met karamelkleurige schuimkraag aroma van alcohol, gebrande mout en koffie. In de
mond toetsen van chocolade, karamel en alcohol met een bitterzoete afdronk.
KERSEN / FRAMBOOS

Aantrekkelijk lichtamber bier met een goede witte schuimkraag met een aroma zoals een India
Pale Ale hoort te zijn, met fijne dennen en gras aroma’s. Daarnaast veel fruitigheid van tropische
vruchten, zoals papaya en mango. In de mond is deze Doerak romig en verfrissend met een zweem
van grapefuit. Op de achtergrond licht aardbei, zoals we kennen van jam. De bitterheid is mooi in
evenwicht. Wannen Doerak zeggen ze in Eindhoven! Maar dwaas zijn ze daar bij Van Moll echt niet
want als ze een IPA brouwen doen ze dat goed. Proef zelf!

Spaten-Franziskaner-Bräu / Duitsland
Franziskaner Hefe-Weissbier is misschien niet het meest bekende weizenbier, het is zeker wel een
van de betere bieren in dit genre. De gebruikers van Ratebeer.com plaatsen dit bier zelfs in de
top-10 van Duitse weizenbieren. Het bier heeft een mooie gouden kleur en fijne smaken van fruit,
peper en een lichte bite.

OMER • 33CL • 8.0%

Van Moll is niet alleen een brouwerij maar ook een brewpub die het centrum van Eindhoven een stuk interessanter
maakt. Dit is niet zo gek, want Van Moll is het resultaat van een samenwerking tussen Erwin, de brouwer en Jaap,
de horecaman. In 2013 begonnen en sinds dien aan een snelle opmars bezig. Lekker locaal bier uit ons eigen stadje!

LANGHARIG TUIG HOPPY WEIZEN • 33CL • 5.5%

FRANZISKANER WEISSBIER • 50CL • 5.0%

Brouwerij Belle-Vue / Sint-Pieters-Leeuw
Belle-Vue Kriek is een echt fruitbier op basis van Lambiek. Het is een dorstlessend bier van
spontane gisting met toevoeging van krieken gerijpt op eiken vaten. Krieken zijn donkere zure
kersen; deze kersen zorgen er tevens voor dat de kleur van het bier verandert en er een heerlijke
fris-zure kersensmaak ontstaat.
Brouwerij Liefmans / Oudenaarde
Temperatuur: Met ijs.
Geniet van de frisse & intense smaak van aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen.

UIT DE FLES

CORONA EXTRA • 35,5CL • 4.5%

5.75

DESPERADOS • 33CL • 5.9%

5.75

Brouwerij Grupo Modelo / Mexico-Stad
Heineken NV / Amsterdam

RADLER / VOOR DE BOB

NACHO’S

8.95

FRIKADELLETJES

6.95

NACHO’S PULLED PORK

11.95

KAASSNACKS

7.95

HOT TUB

10.95

GEMARINEERDE OLIJVEN

3.00

KAASPLANKJE

11.95

VLEESPLANKJE

10.95

COMBI PLANKJE

13.95

Nacho’s | Salsa | Jalapeño roomkaas		
Nachos | Salsa | Jalapeño cream cheese

Nacho’s | Salsa | Jalapeño roomkaas
Pulled pork
Nachos Pulled Pork | Salsa | Jalapeño cream
cheese

RADLER & ALCOHOLVRIJ
HOEGAARDEN ROZE 3%
HOEGAARDEN RADLER (CITROEN/LIMOEN) 2%
HOEGAARDEN RADLER (CITROEN/LIMOEN) 0%
JOPEN NON IPA 0,3%
LEFFE BLOND 0,0%
JUPILER 0,0%
LOWLANDER WIT 0,0% - SINAASAPPEL EN CITROENSCHIL

BITES

4.00
4.00
4.00
5.50
4.00
4.00
5.25

Kippenvleugels | Spareribjes | Pulled pork
Chorizo | Roomkaas
Hot tub | Chicken wings | Baby ribs | Pulled Pork
Chorizo | Cream cheese

5.95

DEUGNIETJE (V)

Brood | Kruidenboter | Aïoli		
Bread | Garlic butter | Aïoli

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN

8 stuks | Mosterd | Mayo
Bitterballen Gourmand | Fried ragout balls
8 pcs | Mustard | Mayo

6.95

BITTERGARNITUUR

6.

VLAMMETJES

6.95

95

Gemengd | 10 stuks		
Fried mixed snacks | 10 pcs

10 stuks
Frikadelletjes | Typical Dutch | 10 pcs

Kaastengels | Blokjes jonge kaas
Wasabi mayo
Cheese Snacks | Fried cheese fingers | Cheese
cubes | Wasabi mayo
Olives | Marinated

5 leuke soorten | Brood | Balsamico		
Cheese Platter | 5 types | Bread | Balsamic
Chorizo | Serranoham | Worstje | Brood
Meat Platter | Chorizo | Serrano ham
Sausage | Bread

Chorizo | Serranoham | Worstje
Brugse Bierkaas | Brood
Combi Platter | Chorizo | Serrano ham | Sausage
Bruges Belgian beer cheese | Bread

Chilisaus | 10 stuks		
Vlammetjes | Fried spicy meat
Chili sauce | 10 pcs

DOMMEL 18

Bar Mix
Nacho’s | Charcuterie | Brugse bierkaas | Bitterballen
Brood met smeersels
Dommel 18 Bar Mix | Nachos | Charcuterie
Bruges Belgian beer cheese | Bitterballen | Bread with spreads

