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BIEREN OP DE TAP

BIEREN OP DE TAP
Brouwerij Palm Estaminet Premium Pils
Pilsner - Other / 5.2% ABV / 20 IBU / 156 CAL / Steenhuffel, Vlaanderen
In Flanders, pubs/inns were formerly called "staminees". This term comes from "estaminet", a Belgian word (both
Flemish and Walloon), which is also common across the border in north-western France. According to the Palm
brewery, during the Spanish occupation under the Duke of Alva in the 16th century, the soldiers sought relaxation in
pubs/inns where it was pleasant and girls provided entertainment. The term "estaminet" would then come from the
Spanish "esta minetta" ("there are girls"). This myth was sent into the world in the 1960s by the Flemish writer Louis
Paul Boon through a small article in the newspaper "Vooruit". Palm Brewery has chosen this name for its lager, brewed
in their brewery in Steenhuffel.

0,2L 90 CAL €2.20
0.4L 180 CAL €3.80
0.5L 220 CAL €4.50

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan Weihenstephaner Hefeweissbier
Hefeweizen / 5.4% ABV / 14 IBU / 162 CAL / Freising, Bayern
Weihenstephaner Hefeweissbier geldt als wereldwijde benchmark voor willekeurig welk tarwebier dan ook. Men
gebruikt geen smaakmakers zoals koriander of citroenschil – de frisse zuurheid wordt door de typische, eigen gist
verkregen. Het bier drinkt uitzonderlijk gemakkelijk weg. Dit is een ongefilterd bier; de gist zit er nog in (vandaar de
toevoeging ‘hefe’). Bij het inschenken is dit bier dan ook mooi troebel. Het aroma en de smaak worden gedomineerd
door fruitige tonen waarin banaan en abrikoos de boventoon voeren.

0.5L 230 CAL €5.50
0.3L 140 CAL €3.25

Jopen Johannieter
Bock - Dubbelbock / 9% ABV / 25 IBU / 270 CAL / Haarlem, Noord-Holland
Smaakbeschrijving Jopen Johannieter wordt gebrouwen met een grote hoeveelheid geroosterde tarwemout. Ontdek een
verrassend volle smaak waarbij de gebrande bitterheid balanceert met zoete tonen van chocolade, karamel, rozijnen en
rood fruit. Naam De naam van het bier komt van het Johannieterklooster dat in het centrum van Haarlem stond. De
panden zijn nu in gebruik door het Noord-Hollands Archief waar de oude brouwerskeuren van Haarlem zijn opgeslagen.

0.25cl Draft 190 CAL €4.25

Brouwerij Omer Vander Ghinste Tripel LeFort
Belgian Tripel / 8.8% ABV / 18 IBU / 264 CAL / Bellegem, Vlaanderen
Tripel LeFort is een goudblond bier van 8,8% dat zich onderscheidt door zijn frisheid, fruitig aroma en een mooie zachte
en volle smaak. De hoge gist die voor dit bier gebruikt wordt resulteert in een bier met een vanille- kruidnagelaroma en
tegelijk een fruitige smaak van bananen en rode appels. Aangename toetsen van citrus, limoen en rozen maken het bier
evenwichtig en tegelijk complex. Een bier met body… de volle smaak en de alcohol geven je een warm gevoel dat heel
zacht wegvloeit.

0.33L 250 CAL €4.25

BIEREN OP FLES

Regelmatig passen wij onze bierkaart aan. Kijk altijd op de website voor de nieuwste collectie.



Amstel Bier Amstel 0.0
Non-Alcoholic Beer / 0 CAL / Zoeterwoude, Zuid-Holland
Amstel 0.0% is een geheel alcoholvrij bier met de vertrouwde smaak van Amstel. Bovendien bevat Amstel 0.0% slechts
25 calorieën per 100ml. Dat is nou verantwoord genieten.

0.3L €2.20

Brouwerij Palm Palm 0.0
Non-Alcoholic Beer / 0 CAL / Steenhuffel, Vlaanderen
PALM 0.0 is een verfrissend Belgisch alcoholvrij bier met een karaktervolle smaak dankzij het gebruik van hop van eigen
veld. De geselecteerde mouten geven het bier haar typische amber kleur.

0,25L €2.50

Amstel Bier Amstel Radler 0.0
Non-Alcoholic Beer / 0 CAL / Zoeterwoude, Zuid-Holland
Amstel Radler 0.0% is de dorstlessende mix van alcoholvrij Amstel bier en citroenwater. Lekker op elk moment van de
dag, geef bijvoorbeeld eens een rondje op de zaak.

0.3L €2.75

Brouwerij De Hoorn Cornet
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 18 IBU / 255 CAL / Steenhuffel, Vlaanderen
CORNET is een oaked, zwaar blond Belgisch bier (alc. 8,5 vol.%). Het bier krijgt z’n subtiele vanilletoets dankzij de
eikenhouten snippers die tijdens het brouwen worden toegevoegd.Het wordt gebrouwen ter ere van Salomon de
Maldeghem, Ridder uit de 11de eeuw.

0.33L Bottle 240 CAL €3.90

Abbaye de Leffe Leffe Blonde / Blond
Belgian Blonde / 6.6% ABV / 20 IBU / 198 CAL / Leuven, Vlaanderen
In de jaren 50 vond er een ontmoeting plaats waar alle bierliefhebbers hun glas Leffe op zouden moeten heffen. ?Vader
Abbot Nys van de Leffe abdij maakte toen kennis met Albert Lootvoet, een ervaren brouwer. Nys, gepassioneerd door
zijn abdij, vond het verschrikkelijk jammer dat de brouwerij sinds het onaangename bezoek van de Franse
revolutionaire troepen langzaam in verval was geraakt en uiteindelijk in 1809 de deuren had moeten sluiten. Zo’n parel
mocht niet in de vergetelheid raken, vond hij - het Leffe bier moest opnieuw gebrouwen worden. Nys en Lootvoet
gingen deze uitdaging samen enthousiast aan. Niet lang daarna was het Leffe bier opnieuw verkrijgbaar, en het was
meteen een voltreffer van formaat. Na Leffe Bruin zag nu ook een goudkleurig bier het licht – de Leffe Blond. Een zeer
mooi hoofdstuk voor Leffe.

.3 Liter 170 CAL €3.25

Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu Val-Dieu Blonde
Belgian Blonde / 6% ABV / 18 IBU / 180 CAL / Aubel, Wallonie
Val Dieu La Blonde is een blond bier uit België. Dit bovengistende bier heeft een zoete smaak die langzaam overgaat in
een bitter gevoel op je tong.

0.33L Bottle 170 CAL €3.90

Affligem Brouwerij Affligem Blonde
Belgian Blonde / 6.8% ABV / 204 CAL / Opwijk, Vlaanderen
Affligem Blond is een Belgisch Blond bier met 6,8% alcohol. Affligem Blond heeft een licht bittere smaak.

0,3L 170 CAL €3.80

Brouwerij De Halve Maan Brugse Zot
Belgian Blonde / 6% ABV / 23 IBU / 180 CAL / Bruges, Vlaanderen
Brugse Zot is een goudblond bier met een rijk schuim en een fruitige smaak. Het bier wordt gebrouwen met vier
verschillende soorten mout en twee aromatische hopvariëteiten die het bier zijn unieke smaak geven. Met een
alcoholgehalte van 6% Vol is het een goed uitgebalanceerd, gemakkelijk drinkend bier met karakter. Brugse Zot is een
natuurlijk bier geboren uit een selectie van alleen de beste ingrediënten. Dankzij de hergisting op de fles heeft het bier
een langere natuurlijke levensduur.

0.33L Bottle 170 CAL €4.50

Regelmatig passen wij onze bierkaart aan. Kijk altijd op de website voor de nieuwste collectie.



Brouwerij Roman Gentse Strop
Belgian Blonde / 6.9% ABV / 207 CAL / Oudenaarde, Vlaanderen
Gentse Strop is een blonde Belgische met hoge gisting Speciale Ale, opnieuw gefermenteerd in de fles (6,9% alc vol),
om een heerlijk hoppig bier te geven met een Subtiel fruitig aroma. Gentse Strop dankt zijn naam aan de trotse
‘Gentenaars’, de inwoners van Gent, bijgenaamd de "Stroppen-Dragers". Het bier wordt gebrouwen door Brouwerij
Roman in Mater, een buitenwijk van Oudenaarde.

0.33L Bottle 190 CAL €4.50

Brouwerij Alken-Maes Grimbergen Blonde
Belgian Blonde / 6.7% ABV / 22 IBU / 201 CAL / Mechelen, Vlaanderen
Toen de eerste reguliere brouwerijen in de middeleeuwen werden opgericht, was bierfiltratie geen gangbare
technologie en weinigen beheersten het. Onder deze weinigen waren de abdij van Vaders van Grimbergen, die
gerenommeerde experts werden in het brouwen van ambachtelijke producten. Hun meesterwerk was de gefilterde
Grimbergen Blonde - een puur, glad, blond bier met rijpe fruitsmaken en geen bewolking - dat zich onderscheidde van
andere bieren van die tijd. Tegenwoordig is het nog steeds een geheime tip onder bierkenners over de hele wereld.

0.33L Bottle 190 CAL €3.90

Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu Val-Dieu Brune
Belgian Dubbel / 8% ABV / 19 IBU / 240 CAL / Aubel, Wallonie
Val Dieu Brune is een redelijk zware Dubbel van 8%. De bruine kleur dankt dit bier aan het gebruik van gebrande
mouten. Deze zorgen voor aroma's van karamel, toffee en toast. Een redelijke dosis bitterheid geeft deze Dubbel extra
pit.

0.33L Bottle 220 CAL €4.25

Brouwerij St. Bernardus Prior 8
Belgian Dubbel / 8% ABV / 23 IBU / 240 CAL / Watou, Vlaanderen
St.Bernardus Prior 8 is een traditioneel abdijbier gebrouwen in de klassieke "Dubbel" -stijl van de beste abdij van
België. Het heeft een robijnrode tot paarse kleur, een zachte, romige textuurrijkheid die bijna olieachtig is en een
moutfruitcomplexiteit die doet denken aan kokosnoot. (8% alc. Vol.) Het vindt de perfecte balans tussen zoete, bittere
en moutige smaken. Een van de originele recepten uit de tijd van het brouwen van vergunningen voor de
trappistenmonniken van Westvleteren.

0.33L Bottle 220 CAL €4.50

Brouwerij Alken-Maes Grimbergen Dubbel
Belgian Dubbel / 6.5% ABV / 22 IBU / 195 CAL / Mechelen, Vlaanderen
Grimbergen Dubbel abdijbier met dieprode' bourgogne kleur, zoet-bitter met veel volheiden toetsen van karamel. De
mengeling van verschillede moutsoorten geeft aan Grimbergen Dubbel deze typisch donkere kleur en volle smaak.

0.33L Bottle 180 CAL €4.00

Brouwerij Roman Ename Dubbel
Belgian Dubbel / 6.5% ABV / 195 CAL / Oudenaarde, Vlaanderen
Volmondig, evenwichtig, kruidig en fruitig. Zo laat dit donkere abdijbier, hergist op fles, zich kennen. Je ruikt karamel en
zoet fruit, proeft karamel, gebrande mout, koffie, bittere chocolade, alcohol en hopbitter tot in de droge afdronk. Alles
is mooi in balans.

0.33L Bottle 180 CAL €4.50

Gulpener Bierbrouwerij Château Neubourg
Pilsner - Other / 5.5% ABV / 33 IBU / 165 CAL / Gulpen, Limburg
Dit is wat wij in het zuiden chique bier noemen. Gulpener Château Neubourg heeft een edele bitterheid. Een superieur
Pilsner met karakter, naar grote hoogte getild door een geraffineerde combinatie van fijne kruiden en zuren, bloesem-
en fruittonen en een aromatische gerststructuur. En bovendien gebotteld in een prachtige, stijlvolle fles. Château
Neubourg is bekroond met een European Beer Star Award en behoort daarmee tot de top drie van de wereld. Een bier
om exclusief van te genieten! Dit bier is goed te combineren met schaal- en schelpdieren, voorjaarsgroenten, asperges,
kip, salade en verse zalm.

0.33L Bottle 150 CAL €3.50

Regelmatig passen wij onze bierkaart aan. Kijk altijd op de website voor de nieuwste collectie.



Brouwerij Roman Sloeber IPA
IPA - Belgian / 7.5% ABV / 225 CAL / Oudenaarde, Vlaanderen
De legende gaat dat de bierstijl IPA of Indian Pale Ale is ontstaan in Engeland in de 19e eeuw. Om ervoor te zorgen dat
het bier bij hun overzeese kolonies in India in goede staat aankwam, werd er extra hop aan toegevoegd. De IPA was
geboren! Vandaag is ook de rest van de wereld fan van de bitterheid en hoppige smaak van een typische Indian Pale
Ale. Sloeber IPA bevat vier hopsoorten: Magnum, Citra, Amarillo & Simcoe. Het resultaat? Een verfrissend en fruitig
hopbitter bier dat toch zeer toegankelijk is!

0.33L Bottle 210 CAL €4.50

Duvel Moortgat Vedett Extra Ordinary IPA
IPA - Belgian / 5.5% ABV / 40 IBU / 165 CAL / Puurs, Vlaanderen
De uitvinders van Indian Pale Ale hebben oorspronkelijk misschien 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 toeneemt met de intensiteit naar de finish, getemperd door een
ongeëvenaarde fluweelzachte gladheid die resulteert in een zeer toegankelijke smaak. Frisse, fruitige en bloemige
tonen maken plaats voor een vleugje karamelzoetheid, terwijl de uitstekende, aanhoudende nasmaak de
smaakpapillen lang daarna blijft prikkelen. Hier is een lekker, verfrissend biertje!

0.33L Bottle 150 CAL €4.00

Brouwerij Haacht Brasserie Mystic Kriek
Fruit Beer / 3.5% ABV / 105 CAL / Boortmeerbeek, Vlaams Brabant
Pluk de dag met een apart fruitbier, Mystic Krieken. Zo verfrissend en lekker geurend, met de volle smaak van zomerse
krieken in combinatie met witbier. Mystic laat jou het jaar door genieten van krieken. Met kriekensapconcentraat (3,7%
- equivalent aan 25% sap). Zonder bewaarmiddelen.

0.25L Bottle 70 CAL €4.00

Amstel Bier Amstel Radler
Shandy / 2% ABV / 60 CAL / Zoeterwoude, Zuid-Holland
De natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater. Amstel Radler is dubbel verfrissend en bevat 2% alcohol. Lekker
voor na het sporten of een andere inspanning. - Amstel Radler te ofrece una fusión única entre el gran sabor de la
cerveza Amstel, mezclada con zumo de limón natural, para crear una nueva experiencia de sabor.

0.3L 50 CAL €2.75

Brouwerij Hoegaarden Hoegaarden Rosée
Fruit Beer / 3% ABV / 90 CAL / Hoegaarden, Vlaanderen
Het verhaal van de jampotten (zie Myths & Legends) gaf ons een idee. Hoegaarden Rosée. Het is misschien roze, maar
het is heel erg een tarwebier. Het heeft ook de zachte smaak en subtiele kleur van frambozen. En hoewel het geen
hoger alcoholpercentage heeft, betekent dit wel dat je er nog meer van kunt genieten in de zon.

0.3L 80 CAL €3.00

Texelse Bierbrouwerij Tripel
Belgian Tripel / 8.5% ABV / 40 IBU / 255 CAL / Oudeschild, Noord-Holland
Texels Tripel is het zwaarste blonde speciaalbier van Texels. Het wordt gebrouwen naar de traditie van de abdijbieren.
Een echte krachtpatser. Met een uitgekiende hopbitterheid is dit uitzonderlijke bier één van de levensgenoegens voor
de ware bierliefhebber. De bieren van Texels worden gebrouwen van uitsluitend natuurlijke grondstoffen zoals zuiver
duinwater, Texelse gerst, hop en gist van de eigen Texels giststam. Ze zijn daarom erkend als ‘Echt Texels product’.
Texels Tripel is een vol en krachtig speciaalbier met een klein zoetje en een kenmerkende hopbitterheid in de afdronk.
Texels Tripel wordt gebrouwen volgens tradities die al stammen uit de Middeleeuwen. Door de grotere hoeveelheid
gerst die nodig is om een ‘Tripel’ te brouwen, was het toen een bier dat alleen de adel zich kon veroorloven. De minder
gegoede burgerij dronk ‘Dubbel’ en voor de laagste klasse was er ‘Enkel’. Een bier dat nu niet meer gebrouwen wordt.
In de Gouden Eeuw kenden de Nederlanden een...

0.3L 220 CAL €4.50

Regelmatig passen wij onze bierkaart aan. Kijk altijd op de website voor de nieuwste collectie.



Brouwerij Alken-Maes Grimbergen Tripel / Triple
Belgian Tripel / 9% ABV / 270 CAL / Mechelen, Vlaanderen
De gebruikte bleke mouten geven deze tripel zijn diepe, okerkleur. Grimbergen Tripel heeft een bitterzoete, kruidige en
extreem ronde smaak. De typische kruidigheid wordt gecreëerd door blonde kandijsuiker en de subtiele mix van zachte
en bittere hopvariëteiten te gebruiken. De secundaire gisting geeft het smaakboeket een perfecte harmonie. U zult
vooral de perfecte nasmaak van dit bier waarderen.

0.33L Bottle 250 CAL €4.50

Brouwerij der Trappisten van Westmalle Westmalle Trappist Tripel
Belgian Tripel / 9.5% ABV / 36 IBU / 285 CAL / Malle, Vlaanderen
Werd voor het eerst gebrouwen in 1934 en het recept is sinds 1956 niet veranderd. Het is gemaakt met bleke
kandijsuiker en heeft een zeer bleke kleur geproduceerd uit een puree van lichte pilsenermouten. Styrian Goldings-hop
wordt gebruikt samen met enkele Duitse variëteiten en de klassieke Saaz-pilsenerhop. Na een lange nagisting wordt de
Tripel Westmalle gebotteld met een dosis suiker en gist. Dit bier houdt in de loop van de tijd goed in de fles en lijkt met
de leeftijd zacht te worden.

0.33L Bottle 270 CAL €5.00

Affligem Brouwerij Affligem Tripel
Belgian Tripel / 9% ABV / 270 CAL / Opwijk, Vlaanderen
De koning van de abdijbieren. Gebrouwen sinds 1074 door de Formule Antiqua Renovate. Het is amber-goud en giet
met een diepe kop en origineel aroma, voor een complexe, volle smaak. Secundaire gisting in de fles.

0.3L 230 CAL €4.00

Brouwerij Roman Ename Tripel
Belgian Tripel / 8.5% ABV / 255 CAL / Oudenaarde, Vlaanderen
Fruitige tonen (perzik, pomelo, enz.) en honing, gist, zoete mout, milde hints van hop, lichte minerale toets. Vol en
romig, hints van fruit weer (perzik, banaan, enz.), Prominente en zoete aanwezigheid van mout, milde hop, Belgische
gist en een lange afdronk met een zachte alcoholstoot.

0.33L Bottle 240 CAL €5.00

Brouwerij De Koninck Tripel d'Anvers
Belgian Tripel / 8% ABV / 23 IBU / 240 CAL / Antwerp, Vlaanderen
Tripel d’Anvers is een echte Belgische tripel, met een Antwerps accent. Brutaal en uitbundig, maar met een heel groot
hart. Een ode van de brouwer aan ’t Stad. Je zal het snel merken: dit is een bier boordevol goesting. Laat je verrassen
door de lichtzoete smaak van de eerste slok en de frisse, sprankelende toetsen. Geniet van het kruidige aroma met
subtiele hints van sinaasappelschil en koriander en de volmondige afdronk.

0.33L Bottle 220 CAL €4.25

Brouwerij Bosteels Tripel Karmeliet
Belgian Tripel / 8.4% ABV / 16 IBU / 252 CAL / Buggenhout, Vlaanderen
Tripel Karmeliet is lichtzoet, lichtzuur, lekker kruidig met een heel spectrum aan fruitige smaken, zoals banaan en
sinaasappel, om er maar een paar op te noemen. Tripel Karmeliet wordt gebrouwen volgens een bierrecept uit 1679.

0.33L Bottle 230 CAL €4.00

Duvel Moortgat Duvel
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 33 IBU / 255 CAL / Puurs, Vlaanderen
Duvel is een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter. Het
unieke brouwproces, dat zo’n 90 dagen duurt, garandeert een pure stijl, een delicate pareling en een aangename
alcoholzoete smaak. Apart from pure spring water, which is the main ingredient of beer, barley is the most important
raw material. Barley must germinate for five days in the malt house, after which malt remains. The colour of the malt
and as a consequence also of the beer is determined by the temperature. Duvel obtains its typical bitterness by adding
various varieties of aromatic Slovenian and Czech hops. We use only exclusive hops that are renowned for their
constant, outstanding quality. Duvel ferments for the first time in tanks at 20 to 26°C. The brewer uses his own culture
for this. The original yeast strain, which Victor Moortgat himself selected in the 1920’s, originates from Scotland. After
maturing...

0.33L Bottle 240 CAL €4.50

Regelmatig passen wij onze bierkaart aan. Kijk altijd op de website voor de nieuwste collectie.



Brasserie d'Achouffe La Chouffe Blond
Belgian Strong Golden Ale / 8% ABV / 20 IBU / 240 CAL / Achouffe, Wallonie
LA CHOUFFE laat in de mond toetsen van citrusvruchten vrijkomen. De verfrissende en aangenaam kruidige smaak
houdt het bier luchtig. Dit goudkleurige bier met 8° alcohol en een licht hoppige smaak wist in de loop der jaren
bierliefhebbers uit de hele wereld te verleiden.

0.3L 200 CAL €4.00

Brouwerij Hoegaarden Hoegaarden Wit / Blanche
Witbier / 4.9% ABV / 15 IBU / 147 CAL / Hoegaarden, Vlaanderen
Ongeveer 600 jaar geleden wilden een aantal monniken uit het Belgisch stadje Hoegaarden wel eens iets nieuws
proberen. Ze voegden exotische kruiden uit de hele wereld toe aan hun traditionele witbier. Dit bier is geïnspireerd op
dat brouwsel en heeft een verfrissende smaak en uitgesproken aroma. De verfrissende citrus en de aardse koriander
laten alle zorgen van je afvloeien en doen je in hogere sferen belanden. Jij noemt het misschien goddelijke inspiratie...
maar voor ons is het gewoon Hoegaarden.

0.3L 120 CAL €4.00

Duvel Moortgat Vedett Extra White
Witbier / 4.7% ABV / 4 IBU / 141 CAL / Puurs, Vlaanderen
Pas uw scherm niet aan! Vedett Extra White is bedoeld om bewolkt te zijn! En hoewel dit zeer verfrissende Belgische
witte bier misschien moeilijk te doorzien is, is het een bier waarvan je kunt genieten met al je (andere) zintuigen!
Geniet van haar verfrissende citrusaroma's met vleugjes koriander ... Voel de volheid van haar zachte, korrelige textuur
... en geniet van de subtiele zoetheid van haar licht geparfumeerde, honingachtige afdronk. Het enige dat overblijft is
luisteren naar het geluid van tevredenheid als je de volgende fles opent!

0.33L Bottle 130 CAL €3.00

Erdinger Weissbräu Erdinger Weißbier / Hefe-Weizen
Hefeweizen / 5.3% ABV / 13 IBU / 159 CAL / Erding, Bayern
The Premium Weissbier at the top of its class. Not only in the context of the Erdinger assortment Erdinger Weissbier
with fine yeast applies undisputed as the classical authors, as the white beer absolutely. It is brewed with fine yeast
after a delivered prescription and naturally strictly after the Bavarian purity requirement. Today still without the
traditional bottle fermentation one does not do here: Three to four weeks it lasts, until the Erdinger Weissbier with fine
yeast matured. For the production only finest raw materials are used. Experience of many years and constant quality
controls guarantee beyond that the unmistakable taste. A Weissbier for all, those the unforgettable good taste love.

0.33L Bottle 150 CAL €3.50

Regelmatig passen wij onze bierkaart aan. Kijk altijd op de website voor de nieuwste collectie.


