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Pils 0,0  0,0% 2,95
Fris pils, licht bitter, zonder alcohol.  

Weizen De Zwarte Ruiter 0,3% 2,60
Licht fruitig en verfrissend alcoholarm bier.  

Playground IPA      0,5% 4,75
Een  alcoholarm bier met een dikke hopsmaak. 
Gemaakt met maar liefst 5 soorten Amerikaanse hop. 

Met de auto of scooter naar huis en
toch een heerlijk biertje drinken... 

Duvel  8,5% 4,75
Fijne dorstlesser, #diehakterlekkerin

La Chouffe  8,0% 4,75
Kabouterbier uit de Ardennen,
fruitig, gekruid met koriander.

Delerium Tremens  8,5% 4,75
Het bekende roze olifantje.
Lekker tropisch fruit. 
#hierwordjelekkerwarmvan

Hoplimo's

Klassiekers

Rodenbach Fruitage  3,9% 4,00
Heerlijk fris fruitbier 
& ook nog dorstlessend!

St. Louis framboos   2,8% 4,25
Gebrouwen op basis van Lambic bier. 
Fruitig, zoetig & lichtzurig. 

Radler  2,0% 3,25
Licht en verfrissend. Een van de 
meest populaire bieren in Duitsland.

Fris & Fruitig
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Westmalle tripel  9,5% 5,00
De moeder van alle tripels. 
Heerlijk trappisten bier.

Orval  6,2% 5,25
Deze trappist is uniek! Het proberen waard.

La Trappe Witte trappist 5,5% 4,25 
Lichtblond met een stevige kraag.    
Het enige trappisten witbier van de wereld!

Wilderen tripel Kanunnik 8,2% 5,00
Gerst, tarwe, haver & rogge, een bijzonder
4 granen bier uit België. Onze favoriet.

La Corne blond  5,9% 5,00
Zeer  verfrissend bier met een gouden kleur 
en een romige schuimkraag. 
En dan komt ook dat spectaculaire 
hoornvormige glas tevoorschijn. Gaaf!

Val Dieu brune     8,0% 5,00
Een  mooi abdijbier. Denk aan karamel, 
chocolade & gebrande mouten. 
Maar toch ook een zoetje en een vleugje bitterheid. 

Barbar  8,0% 5,00
#honingbier maar ook 
bloemetjes, 
kruiden & citrus.

Le Fort tripel  8,8% 5,00
Een  bier met body. Verkozen tot beste tripel van de 
wereld, en dat is terecht!

IJsbock  10,3% 5,00
Door bevriezing blijft water achter en aroma’s bewaard. 
Een heel tof bier. 

Kerel saison  5,5% 5,00
Een  klassieke saison in een nieuw jasje, 
toch dorstlessend en strakdroog.  

St. Bernardus Prior  8 8,0% 5,00
Een  dubbel die ook wel een ‘donkere tripel’ 
wordt genoemd. Prachtig abdijbier en 
lekker gevaarlijk!

Nouveau Riche  6,2% 5,50
Als je echt eens toe ben aan wat anders, 
neem dan deze! De dochter van de korenaar 
heeft dit witbier met rozemarijn 
gebrouwen en laten rijpen op wijnvaten. 
Oprecht een verassing!

Troubadour Magma  9,0% 5,25
Wat krijg je als je een Amerikaanse IPA mengt 
met een Belgische tripel? 
Juist, dit fantastische bier!

Lellebel  5,7% 5,00
Lekker doordrinkbaar bier van brouwerij 
‘De Eewige Jeugd’ uit Mokum. Enigzins dorstelessend,
door de tonen van citrus en tropisch fruit. 

Me, Myself and IPA  7,0% 5,25
Een super strakke IPA van ‘t Uiltje uit Haarlem. 
Limoen, papaya, grapefruit en prettige hop.  

Badgast  5,7% 5,00
Weizen gebrouwen op Haagse manier. Met Amerikaanse gist, 
Duitse hop en een flinke bak tarwe.

Tricky Triple  7,8% 5,25
Een zwaar bier van ‘Gebrouwen door Vrouwen’, 
met lekker veel mout. 
Verfrissend, beetje zoet en licht kruidig. 

Nog Niet Naar Huismus 6,4% 5,25
Supermooi bier van de Bird Brewery uit Diemen. 
Licht gebrande American Brown. 
Vol karamel-, noten-  en koffietonen, maar toch 
heerlijk fris.  

Blauwe Tram  8,0% 5,00
Het beste van Klein Duimpje uit Hillegom. 
Ietsje zoet met een aangename afdronk. 

Gulpener uit Limburg
is al sinds 1825 een 
familie brouwerij.
Hun bier wordt gebrouwen
met water uit eigen bron,
hop uit eigen tuin & gerst 
van lokale boeren.

Gulpener Pils  5.0%  v.a. 2,70
Toegankelijk en toch karaktervol.

Curator  7,5% 4,25
Ons amberkleurig huisbier 
gebrouwen door Gulpener.

Wij hebben ook altijd 5 speciale bieren van 
de tap! Vraag onze medewerkers ernaar.

Aanraders

Trappist

Verr assend

Uit de regio
2,70

Van de tap

   
Delen maa r (flessen van 75 cl)
Lupulus Tripel  8,5% 14,00
Gebrouwen in het hart van de Ardennen. Een prachtig 
ongefilterd bier. Aroma’s van bloemen, honing, 
citrus & kamille. De afdronk is lekker fris. 

Met regelmaat hebben wij nog andere 
leuke, bijzondere flessen in groot formaat 
staan. We vertellen je graag welke!


