BIER OP FLES,
VAN DE TAP EN
VAN HET
SEIZOEN

Texels Stormbock (10%)

4,95

Hopus (8,5%)

4,95

Robijnrood bokbier met een mooie
romige, licht crème schuimkraag.
In de geur domineren banaan en
abrikoos. Karamel en geroosterde
gerstemout komen iets later door
en brengen het geheel in evenwicht.

Een Belgisch biertje gebrouwen
met maar liefst vijf verschillende
hopsoorten. Sterk, bitter en blond.

Columbus Bio One-Way (9,0%) 4,95

OP
FLES

Grolsch Beugel (5,0%)

Enschedees trots in de 0,45 cl
beugelfles met de bekende
“plop-dop”, het stevige goudblonde, hoppige bier met een
volle smaak!

Grimbergen Dubbel (6,5%)

4,50

Brothers In Law American
Brown Ale (5,8%)

4,95

Een abdijbier met dieprode
“bourgogne”- kleur, zoetbitter met
veel volheid en toetsen van karamel.

Dit Amerikaans bruine bier heeft
tonen van chocolade en mokkakoffie.
De smaak is zoet, bitter en geroosterd.
De nasmaak is hoppig met de smaak
van thee en pruimen.

Grolsch (0,0%)

Dankzij het unieke, volledige
brouwproces is Grolsch 0.0% fris
van smaak en de perfecte
natuurlijke dorstlesser.

Grolsch (0,0%) Radler

Een licht-zoet alcoholvrij bier
met een zeer verfrissende smaak
van citroen.

VAN DE
TAP

Jopen Hoppenbier (6,8%)

4,95

4,95

Grolsch Pilsener (5,0%)

25 CL

2,70

Peroni Nastro
Azzurro (5,1%)

25 CL
50 CL

Een stevig goudblond bier
50 CL 5,25
met een volle smaak. De
unieke smaak komt voort uit
het huwelijk tussen twee
soorten hop.
.

Beroemd Italiaans, temperamentvol en fris pils met een
lichte sprankeling en delicate
balans in bitterheid.

3,50

4,50

Molen Vuur & Vlam (6,2%)

Zwaar gehopte India Pale Ale met
een bloemig, fruitige neus.
Vuur & Vlam heeft een fruitig
en granig palet welke gebalanceerd
eindigt in een bittere en droge
afdronk.

2,95

Affligem Blond (6,8%)

Een goudblond abdijbier met een
diepe smaak en een lichte, frisse
afdronk.

Een amberkleurig speciaal bier van
Brouwerij ’t IJ, met lekker veel hop
en alcohol. De grote hoeveelheden
mout en bittere hop creëren een
complexe, volle smaak.

4,25

Grimbergen Blond (6,7%)

4,95

Grimbergen Tripel (9%)

5,25

Een okerblond abdijbier, licht
fruitig, evenwichtig zoet-bitter
en met een uitgesproken
volronde smaak.

Diepe okerkleur, bitterzoete, pittige
en uiterst volronde smaak. De
typische tripelsmaak is ontstaan
door de blonde kandijsuiker en
mengeling van zachte en bittere
hopsoorten.

Het enige driegranenbier ter wereld
met een dubbele hopgave. Een fris bier
met een moutige beginsmaak en een
lang uitvloeiende, bittere nasmaak.

2,95
5,50

Jopen 4 Granen Bokier (6,5%) 4,95
Een heerlijke robijnrode herfstspecialiteit.
Aan de traditionele Haarlemse
brouwgranen gerst, haver en tarwe is
als extra graan rogge toegevoegd. Het
resultaat is een vol gebrand bier met
geroosterde en fruitige tonen.

SEIZOEN

We hebben altijd een wisselend
seizoensbier en een populair
speciaalbier op de tap. Vraag
ernaar bij onze medewerkers.
		Vanaf

25 cl

€ 4,25

