LAAG
ALCOHOLISCH
AMSTEL RADLER

0.0%
HEINEKEN 0.0%

3.75

3.50

Radler is de verfrissende mix

Een alcoholvrij bier met een

van Amstel bier en

verfrissende en fruitige smaak

citroenwater.

dankzij Heineken’s unieke

ALC. 2%

A-gist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

PAULANER HEFEWEISSBIER
ALKOHOLFREI

hapjes

AFFLIGEM BLOND 0.0%

KOUD
KWN - plank

6.50

Kaas, worst en nootjes

Theehuis Plank

Olijven

4.00

Broodplank

7.00

Verschillende broodsoorten
met drie dips

Ook in vega versie!
20.50

4.25

3.75

Affligem Blond 0.0% is een

Oranjeblond tarwebier met een

Belgisch blond abdijbier zonder

kruidig en banaanachtig aroma en

alcohol. Het heeft een rijke

een frisse, fruitige smaak. De af-

smaak met een zachte fruitig-

dronk is fris met tonen van citroen.

heid en een mild bitter einde.

WARM

Bitterballen met mosterd

ALC. 0,5%

SPORTZOT

Plank vol verschillende
warme en koude hapjes

4.25

AFFLIGEM BELGISCH
WIT 0.0%

Van het basisbier Brugse Zot

4.00

kunnen we dankzij een speciale,

Verfrissend en rijk van smaak.

revolutionaire filtratietechniek

Een alcoholvrij Belgisch witbier

een lekker alcoholvrij bier

gekruid met sinaasappelschil

maken die zijn smaak behoudt.

en koriander. De zachte en rijke

ALC. 0,4%

smaak van witbier, maar dan
zonder alcohol.

AMSTEL RADLER 0.0%
3.50
De verfrissende mix van
alcoholvrij Amstel bier en
citroenwater. Lekker op elk

moment van de dag.

10 stuks
20 stuks
40 stuks

Macho Nacho

7.50
14.00
26.00
8.00

Nacho’s met kaas en ui uit de oven, met lekkere dips

Loaded Nachos

9.90

Nacho’s met pulled chicken, paprika, rode ui,
cheddar cheese en roomkaas Tip; vega met pulled aubergine!

G & C tempura

Groente- en champignontempura met krachtige
whiskey-uien chutney

Kara-age (8 stuks)

10.50

8.50

Japanse gefrituurde kip met kewpie mayo en chilisaus

Bittergarnituur (8 stuks)
Diverse gefrituurde hapjes met mayo en mosterd

8.50

pilsener

KRACHTIG & BLOND

RIJK & DONKER

fruitiG & fris

HEINEKEN PILSENER

AFFLIGEM BLOND

DUVEL

AFFLIGEM DUBBEL

AFFLIGEM BELGISCH WIT

BROUWERIJ ’T IJ IJWIT

3.00

4.50

4.75

4.50

4.00

4.50

Een verfrissend volmout

Abdijbier met een kruidig, citrus

Duvel is een natuurlijk bier

Abdijbier met een kruidig aroma

Een verfrissend witbier gekruid

Een stevig witbier. De smaak is

kwaliteitspils met een licht

aroma en een vleugje vanille.

met een subtiele bitterheid,

van kruidnagel en karamel.

met sinaasappelschil en

heerlijk fris en de toevoeging

fruitige smaak die perfect in

Affligem Blond heeft een diepe

een verfijnd aroma en een

Een karaktervol bier met een

koriander. Het heeft een

van korianderzaad en citroen

balans is met de frisse

smaak en een lichte frisse

uitgesproken hopkarakter.

zachtmoutige smaak en een

zachte, rijke smaak en is

zorgen voor licht kruidige en

bitterheid van de hop.

afdronk.

ALC. 8,5%

zoet karakter.

verrassend doordrinkbaar.

citrusachtige tonen.

ALC. 5%

ALC. 6,8%

ALC. 6,8%

ALC. 4,8%

ALC. 6,5%

BIRRA MORETTI

BRUGSE ZOT BLOND

PAULANER HEFEWEISSBIER

LIEFMANS FRUITESSE

3.25

4.50

5.00

4.95

Birra Moretti wordt al sinds

Brugse Zot is een goudblond

De speciale gist die wordt

De smaak van Liefmans

1859 gebrouwen en is een

bier met een rijke schuimkraag

gebruikt, geeft de Paulaner zijn

Fruitesse is licht zoet met

authentiek subtiel en fris bier

en een fruitig en kruidig aroma

onmiskenbare karakter:

fruitige accenten van aardbei,

met een zachte smaak

van hop.

sprankelend, fruitig en met een

framboos, kriek, bosbes en

ALC. 4,6%

ALC. 6%

lichte bitterheid.

vlierbes.

ALC. 5,5%

ALC. 3,8%

AMSTEL BRIGHT

BROUWERIJ ‘T IJ ZATTE

4.50
Proef de smaak van de Caribbean

5.25

4.95

Een stevig goudgele tripel met

Orval is een licht amberkleurig

Fluweelzachte body van

met Amstel Bright. Volgens

een geur van vers fruit en hier
en daar een vleugje graan.

zomers. Heerlijk met een schijfje

De maak is licht zoet en eindigt

limoen.

in een fijne droge afdronk.

BIER VAN
HET MOMENT

trappistenbier. Het heeft een
aangename bitterheid met een
licht zurige toets die zorgt voor

frisheid.

mouten en granen, met frisse
toetsen van tarwe, romigheid
van haver, en kruidigheid van
boekweit en de gist,

TEXELS SKUUMKOPPE
5.50
Texels Skuumkoppe is tarwebier waaraan diverse hopsoorten en de karakteristieke
bovengisting een volle smaak

geven.

CIDER

ALC. 8%

ALC. 6.2%

aangenaam in balans.

BROUWERIJ ’T IJ BLONDIE

LAGUNITAS IPA

DESPERADOS

4.75

JOPEN
ONGELOVIGE THOMAS

4.50

APPLE BANDIT
JUICY APPLE

Hét boegbeeld in z’n soort.

5.75

Desperados is bier verrijkt met

4.50

Prachtig gebalanceerde

Een rijke smaakbeleving met

de smaak van Tequila. Het

Frisse appelcider met een

citrustonen, lichtzoet en

een volle gekarameliseerde

ultieme drankje om je avond

zachte, fruitige smaak

gecombineerd met een

moutsmaak.

een extra boost te geven!

ALC. 4,5%

frisbittere zachte afdronk.

ALC. 10%

5.25
De nieuwe Blondie is een zacht

4.75

blond bier met een frisse kleur

Vraag naar ons bier

en licht moutige aroma’s.

van het moment!

SEEF BIER

4.95

origineel recept gebrouwen, lekker

ALC. 5%

ORVAL

ALC. 5.8%

ALC. 6,2%

ALC. 6.5%

ALC. 6%

ALC. 5,9%

