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Bieren van de tap
Warsteiner     4,8%   30 cl  €3,30
       20 cl   €2,30
Premium pilsener van internationale klasse met een zuivere, zachte smaak. 

Alfa       5,0% 25 cl €2,30
       20 cl €2,00
ALFA Edel Pils overtreft de standaard van pils in smaak en kwaliteit. Het heeft een volle, 
frisfruitige en eigenzinnige smaak omdat er gebruikt gemaakt is van eigen stamgist voor 
het gistproces.

König Ludwig Weizenbier   5,5% 30 cl €3,25
       50 cl €6,00
Speciaal gekweekt gist geeft dit weissbier de onmiskenbare smaak van banaan en 
citrusfruit. Het brouwproces met traditionele fermentatie op fles resulteert in een 
bijzonder sprankelend en van nature troebel hefeweissbier.

Wisseltap
Altijd een heerlijk, verrassend bier aangepast aan het seizoen.

Weizenbier op fles
Weihenstephaner    5,4% 50 cl €5,75
Weihenstephaner hefeweissbier is feitelijk de moeder aller witbieren. Doordat men, 
in tegenstelling tot Belgische en Nederlandse witbieren, geen smaakmakers zoals 
koriander of citrusschil gebruiken mag maar de frisse zuurheid door speciale 
gisten verkrijgt, drinkt het uitzonderlijk gemakkelijk weg. Aroma’s van banaan en 
tropisch fruit liggen op de loer.

Witbier op fles
Blanche de Namur    4,0% 25 cl €3,50
Blanche de Namur is een troebel, zacht en smeuïg witbier van zeer hoge kwaliteit. 
Bij de eerste slok merk je al hoe rond en teer het van smaak is.

Trappistenbier op fles
La Trappe Dubbel    7,0% 33 cl €4,50
Een authentiek trappistenbier met een diepe, roodbruine kleur. Door het gebruik van 
onder andere karamelmout ontstaat een zacht aromatisch, karamelachtig karakter. 
Een tikkeltje zoet van smaak met een frisse afdronk.



La Trappe Quadrupel    10,0% 33 cl €6,00
Een uniek trappistenbier dat op jaartal te rusten wordt gelegd in de kelders van de abdij 
voor een verdere rijping. Het is het zwaarste bier van La Trappe en heeft een prachtige 
amberkleur en een warme, volle smaak. Een beetje zoet en aangenaam bitter.

Rochefort 8’     9,2% 33 cl €5,50
De smaak van dit bier is lichtzoet, een beetje droog, met toch de nodige dosis bitter 
in de afdronk. De alcohol en donkere fruittoetsen zijn mooi in evenwicht. De geur is 
complex: kruidig, fruitig en zelfs een beetje bitter, met een vermoeden van rozijnen. 
Bij het uitschenken komt ook de geur van geroosterd mout vrij.

Rochefort 10’     11,3% 33 cl €6,00
Deze trappist is een krachtig bruin bier met een dieprode gloed en een levendig karakter. 
Het aroma is fruitig en moutig. De smaak is bitterzoet. Je proeft fruit, koffie,, mout en 
hop.

Orval      6,2% 33 cl €5,00
Orval is een amberkleurig trappistenbier van hoge gisting. Het bestaat uit water uit de 
Mathildebron, mout, hop, suiker en gist. Orval gist verder op de fles en er blijven 
nauwelijks restsuikers over. In het glas kleurt het bier licht amber met oranjeachtige tinten.

Blond bier op fles
Brugse zot     6,0% 33 cl €4,50
Brugse Zot Blond is 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.

La Corne Blond    5,9% 33 cl €5,25
Het bier “La Corne du Bois des Pendus” is een bier gebrouwen met Pilsener mout en
tarwe. Deze geven aan het brouwsel een zonnig karakter, een mooie zachte schuimkraag 
en een lange afdronk. De twee geselectioneerde hopvariëteiten zorgen bij dit bier voor 
een sterke bitterheid.

Omer Blond     8,0% 33 cl €4,75
Omer Traditional Blond is een overheerlijk bier van hoge gisting met nagisting op de
fles, gebrouwen volgens een traditioneel recept. Omer dankt zijn fijne, fruitig aroma
en subtiele bitterheid aan de nauwkeurig uitgekozen grondstoffen, zoals het beste
gerstemout uit de Loirestreek en drie aromatische hopsoorten.

Hopus      8,5% 33 cl €5,50
Hopus: fusie tussen hop (hop: Engels) en werk (opus: Latijn). Hopus is gebrouwen met 
vijf verschillende hopsoorten. Deze hopsoorten vormen samen een bijzondere melange 
die overduidelijk zijn stempel drukt op de smaak van dit bier. De smaak is zoet, 
heeft wat gistaroma’s en een lichte bitterheid.







Blond bier op fles
Grisette Blond Glutenvrij   5,5% 25 cl €3,75
Grisette Blond is licht van kleur en textuur en bijzonder verfrissend. Dankzij de nagisting 
op de fles komt bij dit bier een uitzonderlijk rijk geurpalet vrij. De smaak wordt gekenmerkt 
door een intense bitterheid. Grisette Blond wordt op traditionele wijze gebrouwen zonder 
enige biochemische bewerking en is van nature glutenvrij.

La Chouffe     8,0% 33 cl €4,50
La Chouffe is een ongefilterd blond bier dat zowel in de fles als in het vat hergist. Het is
aangenaam fruitig, gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak.

Delirium Tremens    8,5% 33 cl €4,75
Delirium Tremens heeft een licht zoete eerste aanzet, een fruitig karakter en een bittere 
toets. Het bevat aroma’s van citrus, tropisch fruit en een vleugje gember.

Grimbergen Blond    6,7% 33 cl €4,00
Grimbergen Blond is licht fruitig en evenwichtig bitterzoet. Door zijn uitgesproken 
volronde smaak wordt dit bier ten zeerste gewaardeerd. De kwaliteit van de grondstoffen 
vormt de rijkdom van dit hoge gistingbier, dat zich kenmerkt door zijn okerblonde kleur.

Duvel      8,5% 33 cl €4,25
Duvel is een zwaar blond bier met een licht, fruitig-droog aroma. Dit aroma heeft het bier 
onder meer te danken aan de gebruikte hopsoorten. Zijn droge en toch licht zoete smaak 
maakt het tot een aangename dorstlesser met eenuitgesproken hopkarakter. 
Het evenwicht tussen een fijn aroma en een subtiele bitterkracht geven dit bier een 
unieke plaats in de rijke Belgische biertraditie.

Cambier (regionaal bier)   9,0% 33 cl €6,00
Vol, rond, helder, kruidig en stevig. Je ruikt anijs, citrus, gras. Je proeft eerst iets zoetigs 
en meteen daarna volgen de moutigheid en het mooie fruit. In de afdronk volgt de 
bitterheid. Complex maar in balans. Echt een biertje om van te genieten.

Dubbel/ Bruin op fles
Gouden Carolus Classic   8,5% 33 cl €5,00 
Dit donkere speciaalbier is robijnrood van kleur en is gemaakt van uitsluitend Belgisch hop. 
Gouden Carolus Classic heeft meerdere onderscheidingen ontvangen. In 2010 werd het 
bier zelfs verkozen tot ‘s werelds beste donkere speciaalbier.

Brasserie Lefort    8,5% 33 cl €4,75
Lefort heeft een kastanjebruine kleur, met lichtbruin, compact en romig schuim. Lefort
heeft een zachte en ronde smaak met een lichte moutbitterheid. Er zijn fruitige tonen in
verwerkt van banaan, donker fruit en rozijnen.



Grutte Pier Dubbel (regionaal bier)  7,0% 33 cl €5,00
Grutte Pier Dubbel is een smaakvol donker bier. Het bier heeft een aroma van donker fruit 
en banaan. De smaak is moutig, karamel, zoet en nootachtig met een fruitigheid van 
banaan, vanille. De afdronk gaat van zoet naar bitter.

Le Corne Black    8,00% 33 cl €5,75
Dit bier heeft de bijnaam ”prachtige Corne”. Het bier heeft een romige en beige 
schuimkraag. De neus en de mond onthullen zachte aroma’s van opmerkelijke intensiteit. 
De smaak heeft noten van pruimen, bramen en gedroogd fruit en als afsluiting een lage 
bitterheid.

Tripel op fles
Karmeliet Tripel    8,00% 33 cl €4,75
Karmeliet Tripel heeft niet alleen een heerlijke smaak maar ook een heerlijke geur. De geur 
is aantrekkelijk door vanille en bruine suiker. Daarnaast heeft het bier veel fruitigheid van 
perzik en banaan. In de verte kun je op achtergrond wellicht iets van citrus herkennen.

Grimbergen Tripel    9,00% 33 cl €4,75
Grimbergen Tripel is een amberblond abdijbier met een bitterzoete, pittige, volronde 
smaak en een warme afdronk. De pittige tripelsmaak ontstaat door de blonde kandijsuiker 
en de subtiele mengeling van zachte en bittere hopsoorten. De nagisting op fles maakt het 
smaakboeket bijzonder harmonieus.

Straffe Hendrik    9,00% 33 cl €5,00
Straffe Hendrik Tripel is een gouden tripel met een stevige witte schuimkraag. De geur
is kruidig met toetsen van zwarte peper, koriander en gember met een vleugje
sinaasappel. Het bier is stevig gehopt met Saaz en Styrian Golding van topkwaliteit 
en krijgt dankzij de subtiele mengeling van zes speciale moutsoorten een bijzonder
uitgebalanceerde en krachtige smaak.

Grutte Pier Tripel (regionaal bier)  7,5% 33 cl €5,00
Het bier is krachtig en vol van smaak, heeft een fruitig aroma en een moutige smaak
met een zoetige bitterheid in de afdronk. De moutigheid staat voor de tijd dat Grutte Pier
nog een boer uit Kimswerd was. De zoetige bitterheid staat voor de wraak op de
Hollanders die zijn vrouw vermoordden.

Westmalle Tripel    9,5% 33 cl €5,25
De Westmalle Tripel wordt wel eens de “moeder van alle tripels” genoemd. Dit is een 
complex en elegant bier. Het is zacht en romig in de mond, met een bittere toets gedragen 
door het fruitaroma. Een uitzonderlijk bier, met veel finesse en elegantie.

Ter Dolen Tripel    8,1% 33 cl €5,00
Een echt volwaardig volmout tripel van koperblonde kleur, met twee soorten mout en twee 
soorten hop. Door bij het brouwen uitsluitend graan te gebruiken wordt de malsheid nog 
versterkt en heeft dit bier een rijke volmondigheid. Deze unieke tripel wordt hergist op de 
fles. 







Trippel op fles
La Corne Tripel    10,0% 33 cl €6,00
De tripel van La Corne koperblond bier. De tripel brengt je in vervoering alsof je in een
bloemenveld vertoeft. Rijk geparfumeerd, gemakkelijk over de lippen vloeiend en 
zonder toegevoegde suikers of kruiden blijft het verbazen. Het bevat 10% alcohol.

Amber bier op fles
De Koninck     5,0% 33 cl €3,75
Amberkleurig bier van hoge gisting met een pittige smaak, een fluweelzacht aroma 
en een volle schuimkraag. Gemaakt met hopbellen van Saaz en een mengeling van 
zuivere mouten, zonder toevoeging van maïs of andere brouwsuikers. Slechts 5% 
alcohol en dus zowel een dorstlesser als een bier om lekker lang van te genieten.

Pauwel Kwak     8,5% 33 cl €4,50
Pauwel Kwak heeft een heerlijke, fruitige geur die doet denken aan abrikozen, maar 
ook de smaak van zoethout komt naar voren. De fruitige smaak van de abrikoos hangt 
samen met een vermoeden van karamel. 
Daarnaast heeft het nog een wat lichte bittere smaak die verneembaar is in de 
afdronk.

IPA op fles
Vedett IPA     5,5% 33 cl €4,50
Deze IPA is een echte doordrinker. De smaak is fruitig en blijft niet lang hangen in de 
mond. De nasmaak is erg zoetig.

Brewdog Punk IPA    5,6% 33 cl €6,00
Dit bier heeft een verfijnde fruitige geur met tonen van lychee, kiwi en passievrucht. 
Zodra je het bier proeft, proef je ook tonen van kers en aardbei. De nasmaak is erg 
bitter en hoppig. De Brewdog Punk IPA is het snelst groeiende bier in Groot-Brittannië 
en ook nog eens de best verkopende IPA van Scandinavië.

IPA Brouwerij ‘t IJ    7,0% 33 cl €5,50
De IPA van brouwerij ‘t IJ heeft naam gemaakt! Niet alleen tijdens het brouwen, 
maar ook tijdens het rijpen is hop toegevoegd aan dit bier, wat heerlijke aroma’s van 
bloemen en grapefruit geeft. Een bier met een fruitige, bittere afdronk die je lang zult 
blijven proeven.

Lowlander IPA      6,0% 33 cl €6,00
Deze IPA heeft een unieke smaak geïnspireerd door de reizen naar het verre oosten 
en de botanicals die daar werden ontdekt. Een soepele IPA met fruitige citrus tonen 
en de perfecte balans tussen hop en kruiden. Gemaakt met koriander en witte thee.

Lagunita IPA     6,2% 33 cl €4,95
Lagunitas IPA is een ‘Ruthless IPA’, een India Pale Ale met een krachtige, maar toch 
gebalanceerde smaak. Dit is een bier dat eigenlijk altijd kan. Ook lekker op het terras.



Overige bieren op fles
Guinness Original    5,0% 33 cl €4,00
Guinnes heeft een moutige smaak met een droppige achtergrond.

Grolsch Beugel    5,0% 45 cl €4,00
Grolsch heeft een licht bittere, hoppige en pittige smaak.

Duchesse de Bourgogne   6,2% 25 cl €4,50
Duchesse de Bourgogne is een zoet-fruitig bier met een behoorlijk zure afdronk en 
heeft een prachtige diep robijnrode kleur. Kwaliteit staat voorop bij de brouwerij en 
daarom krijgt dit bier dan ook alle tijd (18 maanden!) om zich te ontwikkelen.

Fuller’s London Porter    5,4% 33 cl €5,00
Fuller’s London porter is zonder twijfel één van de beste Porters ter wereld. 
Dit koffiebruine, bijna zwarte bier heeft een licht gekleurde schuimkraag en bevat 
aroma’s van chocolade, koffie, gedroogde pruimen en gebrande moutbitterheid. 

Rose max     4,5% 25 cl €3,50
Dit bier is gebrouwen op basis van tarwebier, bestaande uit 70% gerstemout en 30% 
tarwe en is verrijkt met frambozensap en natuurlijke aroma’s. Het bier heeft een
zacht-rode kleur en een aangename frambozengeur. Zijn fruitigzoete en verfrissende 
smaak doen je verlangen naar een lange, warme zomer.

Alcoholvrije/arm bier
Warsteiner Herb Alkoholfrei   <0,5% 33 cl €2,75
Warsteiner Herb Alkoholfrei is een alcoholvrij bier van Warsteiner. Het bier wordt 
gebrouwen met extra veel hop, er wordt tijdens het brouwproces niet één keer maar 
twee keer hop toegevoegd.

Warsteiner Radler     2,5% 33 cl €3,00
Warsteiner premium Radler is een dorstlessende biermix bestaande uit 50% premium 
pils en 50% natuurlijke citroenlimonade. Zoals u van Warsteiner gewend bent, bevat 
het geen kunstmatige toevoegingen.

Amstel Radler      2% of 0,0% 30 cl €2,75 
Amstel Radler is een verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater. 
Met maar 2% alcohol is het een licht bier en makkelijk te drinken. De combinatie van 
citroenwater en Amstel bier maakt Amstel Radler een uitstekend alternatief voor die 
momenten dat extra verfrissing gezocht wordt.
  
Sportzot     0,4% 33 cl €4,25
Sportzot heeft een geur en smaak van verschillende moutsoorten en hinten van citrus.
Sportzot is een alcoholvrij blond bier van brouwerij de Halve Maan. Dit bier bevat 
0,4% alcohol en is gebrouwen met dezelfde basis als de Brugse Zot.

Weihenstephaner Weizen Alkoholfrei  <0,5% 50 cl €5,50
Een alcoholvrij tarwebier met een frisse en volle smaak. Je proeft ook de kruidnagel 
nog. Een aangename Weizen voor als je geen alcohol mag of wilt.
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