GLUTENVRIJ BIER
Brewdog Vagabond

FRUITBIER

AMBER
4,5%

5,95

Palm

5,4%

3,95

Wieckse Rosé

4,0%

Deze Pale Ale is het bewijs dat je zonder gluten een erg smaakvol

De unieke ambermouten bepalen de basissmaak van Palm:

Een heerlijk zacht en fruitig witbier met een fijne friszoete smaak. Het heeft de

bier kunt brouwen. Fruitig en hoppig, een glutenvrije topper!

zacht en zoetig met lichte karamelsmaak en een honingachtige malsheid.

nuance van een rosé en het levendige van een sprankelend witbier.

Jopen Hop zij met ons

6,0%

6,95

Maximus Brutus

6,0%

6,70

Deze met Mosaic hop gebrouwen IPA heeft uitgesproken tropische en

Zoetig in het begin met een bitterheid in de afdronk. Citrustonen door de Amerikaanse

citrusfruit hoparoma’s. De bitterheid is wat je mag verwachten; stevig.

hopsoorten. Uitgeroepen tot het meest gewaardeerde bier uit de Provincie Utrecht.

La Trappe Isid’or

PILSENER

7,5%

5,65

3,5%

2,65

Mild zoete smaak, donker en helder. Tevens het oudste bier van Brand,
echt een donker snoepje.

Brand Up

4,5%

3,40

Een kriekenlambiek. Bij het rijpen op eiken vaten zijn verse krieken toegevoegd.

Amstel Radler

2,0%

2,65

Amstel Radler is de verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater.

Vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste brouwer van abdij ‘Onze Lieve Vrouw van
Koningshoeven’. Ongefilterd, lichtzoetig amberbier dat nagist op de fles.

Brand Oud Bruin

Mort Subite Orginal Kriek

3,50

Met een note van karamel en een volle zacht-bittere smaak en een fruitige afdronk.

Gouden Carolus Ambrio

8,0%

6,25

Een lichte amber van hoge gisting. Volgens de overlevering dateert

5,5%

3,55

VRIENDENBIER
Chimay Rood Première 75cl

7,0%

Een koperkleurige, fruitige trappist met romig schuim en een licht fruitige

het basisrecept van dit bier uit 1421.

abrikozengeur. Om te delen met je vrienden

17,50

Het speciale Saazer hop uit Tsjechië zorgt voor de juiste bitterheid.
Ingetogen, bloemig en fruitig aroma.

Charcuterie

WITBIER
Vedett Extra White

Coppa di Parma, Prosciutto di Parma,
Fuet, & Coburgerham
4,7%

4,35

Vol romig en fris van smaak en een frisse geur met tonen van citrus

Ossenworst

en de kruidigheid van koriander. Extra White heeft een lange bittere afdronk.

Wieckse Witte

5,0%

geserveerd met Amsterdams zuur
3,50

Kazen

Het zonnigste witbier van Nederland is vanaf nu nog zonniger,

Portie Reypenaer met tomatenjam en mosterd
Portie jonge kaas met mosterd

want Wieckse wordt volledig gebrouwen op zonne-energie!

La Trappe Witte Trappist

5,5%

4,30

Brood met dips

Het eerste en enige Trappistenwitbier ter wereld dat nog licht nagist op de fles.

Brouwerij 't IJ IJwit

7,0%

Aïoli, kruidendip & hummus

6,50

Gebrouwen uit tarwemout, met vleugen van koriander en citroen.

Noten & Olijven

Weinig bitter, beetje fruitig en licht zoet.

Glaasje notenmix
Glaasje rookamandelen
Glaasje olijven

WEIZEN

Nachos cheese
Brand Weizen

5,1%

3,80

Een heerlijk vol fris, fruitig bier met een bescheiden kruidnagelaroma,

Warme nachos met gesmolten kaas en chilisaus

MEXICAANS BIER

Bittergarnituur

een vleugje hoparoma en een zachte afdronk.

Jopen Malle Babbe

5,5%

6,30

Deze amberkleurige weizen is door de aroma’s van banaan een frisse weizen.

5,5%

Dit troebel tarwebier heeft een stevige witte schuimkraag.
In het aroma is banaan, koriander en gist te herkennen.

Sol

4,5%

6,10

Deze Mexicaanse klassieker heeft een verfrissende smaak en is zeer
toegankelijk door de lage bitterheid.

Een whirlpool van hopgift van Saphyr zorgt voor extra fruitige citrustonen.

Edelweiss 50cl

14,50

De toevoeging van een schijfje limoen extra fris en dorstlessend.

5,75

Desperados

5,9%

Een lager bier waaraan tequila-aroma is toegevoegd.

6,40

8 Bitterballen met mosterd
8 Vlammetjes
8 Kaastengels met chilisaus
8...Mini snacks met mosterd en chilisaus
8 Gefrituurde garnalen met chilisaus

5,95

7,75
5,50

6,50

3,50
3,95
4,25

4,25

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

BLOND

SAISON

Brouwerij ‘t IJ Flink		

4,0% 			5,15

Maximus High Hops

6,0%			6,70

STOUT BIER

Maximus Saison

5,0%			6,60

Maximus Stout 6 		6,0%			7,15

Flink heeft een fijne hoppige en verfrissend bittere smaak die wordt aangevuld

Vijf soorten hop die verrassende frisse tonen geven, met een niet te

Wallonisch blondbier van hoge gisting. Werd in de zomers gedronken door de landar-

Verwarmend zwart bier met Engelse hop en verschillende geroosterde

door subtiele fruitige aroma’s van frisse kruiden en rijpe sinaasappel.

zware bittere afdronk.

beiders. Een ware dorstlesser.

moutsoorten. Perfecte smaakbalans tussen verse koffie en chocola.

St. Bernardus Extra 4

Jopen Mooie Nel 		6,5%			6,95

Oedipus Mannenliefde

Een blond bier van hoge gisting, met hergisting op fles. Boordevol karakter en

Een IPA, of op zijn oud-Hollandsch; ‘een Duraebel Scheepsbier’.

Bitter, fruitig, karamel, citrus en kruidig. Gebrouwen met o.a. Sechuanpeper,

smaken, gebrouwen met meer hop dan gebruikelijk voor de bieren van St. Bernardus.

Extra zwaar gebrouwen en extra gehopt zodat het de lange zeereizen meekon,

citroengras en Sorachi Ace hops.

Bax Kon Minder		

CIDE

4,8%			4,40

om in “de Oost” gedronken te worden.

5,1%			6,65

Oersoep En Garde! 		

Kon Minder is een fris bier met een mooi fruitig hop karakter door

Brouwerij 't IJ IPA

onder meer het gebruik van Amerikaanse hoppen en sinaasappelschil.

Een donkerblond bier met een uitgesproken hopsmaak. Niet alleen tijdens het

Kompaan Bondgenoot

brouwen, maar ook tijdens het rijpen is er hop toegevoegd aan het bier, wat heerlijke

5,2%			6,75

Droog en blond. Bloesem en bitter. Goudeerlijke mouten en standvastig gehopt.

Kapittel Blond 		

7,0%			7,15

6,2%			4,45

aroma’s van bloemen en grapefruit geeft.

TRIPEL

La Trappe Blond 		

Floreffe Tripel 		6,5%			6,40
6,5%			5,05

Dit sprankelende goudblonde bier heeft een aromatische, fruitige en frisse geur.

Leffe Blond

		6,6%			4,40

Leffe Blond heeft een zoetige en fruitige smaak waar een vleugje bitterheid
doorschemert, met een pittige afdronk van sinaasappel.

Affligem Blond 		

6,8%			4,75

Een goudblond abdijbier met een intense smaak maar
met een lichte en frisse afdronk.

Jopen Hoppenbier

van kruidnagel, vanille en rijpe appels.

6,8%			6,30

Hoppenbier heeft een bittere smaak met een lichte toon van kruidnagel en laurier.

en hergist op fles met een delicate smaak van hop op de achtergrond.

Oedipus Mama 		5,0%			7,10
Heldergoud, wit bier. Een hoppige, frisse Pale Ale, met Motueka Nz en

Dé Nederlandse Pale Ale. Fris, fruitig en licht bitter.

Kapittel Tripel 		10%			5,05
Een volmondig bier, licht bitterzoet.

STERK BLOND

La Chouffe 			8,0%			6,25
fruitigheid van meloen en citrus, daarnaast is de koriander blijvend aanwezig.

Duvel
Oersoep Hopfather 		5,0% 			7,70
Licht peperig, kruidig bier met een lichte smaak van peper,
bubblegum en sinaasappel. Met een zacht verfijnde hopsmaak.

Vedett IPA 			

5,5 %

		

			8,5%			6,00

Deze IPA van Vedett is goed doordrinkbaar, smaakt fruitig met een zoete nasmaak.

Een fruitig aroma, vol met complexe smaken. Blinkt uit door zijn lange,
bitterzoete afwerking met een hoppige beet.

De Molen Bommen & Granaten 11,9%

8,5%			6,30

Een Belgisch bier van hoge gisting en zegt haar naam te ontlenen aan de
munten van de grote Keizer Karel.

11,95

verrassend effect heeft op de smaak en het mondgevoel.
Met veel fruit zoals; sinaasappel, mandarijn en zoete appels.

ALCOHOLVRIJ BIER

QUADRUPEL
10%

		

6,30

Quadrupel is het zwaarste bier van La Trappe met een prachtige amberkleur.
De warme, intense smaak is vol en goed gebalanceerd.

Amstel Malt

		0%			2,60

Amstel 0.0% is een geheel alcoholvrij bier met de vertrouwde smaak van Amstel.

Wieckse Rosé 		0% 			3,40
De nuance van een rosé en het levendige van een sprankelend witbier

GRUIT BIER

maar dan zonder alcohol

Wieckse Witte 		0% 			3,40
Jopen Koyt

		8,5%			7,00

volgens ritueel geplukte gagel heel bepalend is.

een bijzonder hop aroma.

10%			6,60

Een zeer krachtig en vol bier, waarbij champagne gist is gebruikt wat een

uitgesproken hop karakter.

gerstemout en een speciaal gist waardoor het een frisse en fruitige geur heeft met

het gebruik van gerookte en gebrande mouten.

St. Bernardus Abt 12

karamelachtig karakter.

Gebrouwen met gruit, een middeleeuws kruidenmengsel, waarin

Een blond bier gebrouwen met maar liefst vijf verschillende soorten hop, drie soorten

Waar rook is, was vuur! Deze Porter krijgt zijn rokerige karakter door

6,8%			4,75

La Trappe Dubbel 		7,0%			5,05

La Trappe Quadrupel

Het bier blijft een combinatie van zoet en bitter, met een bittere afdronk.

GERSTEWIJN

De zoetheid van bruine mout komt naar voren en de lichte bitterheid heeft

Gouden Carolus Dubbel

chocola vindbaar. In de smaak komt er een roostering en bitterheid bij.

Bax Koud vuur		6,3%			6,95

6,5%			5,95

Een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en een

Brand Zwaar Blond 		8,5%			4,15
4,85

Leffe Dubbel heeft een volle lichtzoete en moutige smaak van vanille,

Door het gebruik van karamel-mout ontstaat een zacht aromatisch en

Een complex bier waar zoet, bitter en fruit strijden om de titel. Het heeft

IPA

Leffe Dubbel 			6,5%			4,40

iets weg van koffie. Een biertje om eens lekker en rustig voor te gaan zitten.

9,0%			7,15

7,1% 			7,35

Een donker bovengistend bier. In het aroma zijn hinten van karamel, koffie en

Affligem Dubbel 		

Bij de eerste slok proef je veel soorten hop. Een bitter, krachtig, blond bier.

6,0%			6,50

Kompaan Vrijbuiter 		

anijs en witte vruchten maakt het geheel compleet.

Affligem Tripel 		8,5%			5,95

Gouden Carolus Hopsinjoor 8,0%			6,40

Centennial als drooghop.

Rijke aroma’s van koffie, chocolade en zoethout. Een subtiele toets van

gemiddeld zoet, weinig zuur.

Een zeer apart karakter en een volmondige smaak die dorstlessend is.

PORTER

Een ‘licht’ bruin abdijbier dat opvalt door zijn donkere body en rode tinten.

Bevat veel fruitigheid van perzik, banaan en een lichte hint van citrus.

zwaar bier met een volle smaak.

Een aromatisch amberkleurig bier van hoge gisting. Ongefilterd, ongepasteuriseerd

een klein vlammetje (chilipepers) op je tong.

Gemiddeld bitter, gemiddeld moutig, gemiddeld kruidig, beetje fruitig,

De grote hoeveelheden mout en bittere hop zorgen voor een

De Molen Op & Top 		4,5%			5,10

DUBBEL

De geur doet je denken aan een rozentuin met aroma’s van vanille en bruine suiker.

9,0%			6,30

8,2%			7,50

Een perfect gebalanceerd biertje met rook accenten en

Brouwerij 't IJ Natte

Gouden Carolus Tripel

ROOK BIER
De Molen Rook & Vuur

sinaasappel. Met een zacht verfijnde hopsmaak.

Karmeliet Tripel 		

8,0%			6,20

9,1% 			7,65

Licht peperig, kruidig bier met een lichte smaak van peper, bubblegum en

kruidnagel, toffee en karamel met een droppige achtergrond.

Brouwerij 't IJ Columbus

PALE ALE

7,70

Een volle rijke smaak met een licht droge afdronk en een fijne bitterheid.

Ruikt fris en fruitig en heeft een zoetige bittere smaak.

Het enige bier ter wereld dat uit drie granen bestaat met een dubbele hopgave.

Maximus Pandora

De karakteristieke combinatie tussen de bitterheid en de karamel met aroma’s

La Trappe Tripel 		8,0%			5,70

De smaak is lichtmoutig en lichtzoet met een zachte bitterheid.

6,0%		

Kompaan Bloedbroeder

Gitzwarte mout en vuurrode port. Rokerige en geroosterde aroma’s.

Floreffe Dubbel 		6,3%			4,80

Een zacht drinkend bier van hoge gisting. Het aromatisch mout en
Poperingse hop maken het bier compleet.

6,0%			7,60

Net zoveel smaak, maar met minder calorieën. Een zonnig witbier zonder alcohol.

Weihenstephaner Hefe 50cl 0%			4,50
Net zo lekker en vol van smaak als WS Hefe, alleen dan zonder de alcohol.

Amstel Radler 		

0%			2,40

Een natuurlijke mix van alcoholvrij witbier en sprankelend citroenwater.

