BLOND EN WIT
BIEREN
't IJ wit
Een stevig Amsterdams witbier.
Licht troebel, mooi goud van
kleur en met een mooie, zachte
schuimkraag. Fris licht
kruidige en citrusachtige tonen
ALC. 6.5% - 33cl €5.25
Leffe blond
Leffe Blond is een authentiek
blond abdijbier, soepel van
smaak en licht bitter in de
afdronk.
ALC. 6.6% - 33cl €4.25
Bloesem Blond
BB van gebrouwen door vrouwen
is een blond bier met
vlierbloesem, dit zorgt voor
een bloemig aroma en geeft
een frisse afdronk.
ALC. 6.2% - 33cl €5.5
Texels blond
Texels blond is een licht
aromatisch en kruidig bier
met een toegevoegd vleugje
zeevenkel.
ALC. 5% - 33cl €5

BIERKAART
Leffe Tripel
Leffe Tripel is een
troebel Abdijbier met
een heerlijke stevige
smaak en kruidige
aroma's van koriander en
sinaasappelschillen.
ALC. 8.5% - 33cl €5.5

PILSENERS
Hertog Jan Pilsener
Hertog Jan Pilsener is een
stevig goudblond bier met een
mooie, dichte schuimkraag,
een volle smaak en een
aangenaam bittere afdronk.
ALC. 5.1% - 20/25cl
€2.50/€2.90

Thai Thai Tripel
Een Tripel zoals je hem nog
nooit proefde;De traditionele
stijl heeft en gedurfde makeover gekregen door de
toevoeging van Thaise
kruiden en specerijen.
ALC. 8% - 33cl €5.75

Stella Artois
Stella Artois is het
grootste en meest populaire
Belgische bier ter wereld.
Deze premium pilsener is
fris en moutig, met een
uitgesproken hop-smaak.
ALC. 5% - 25cl €3.25

Tripel karmeliet
Tripel Karmeliet is een
wereldberoemde Tripel
gebrouwen van gerst, tarwe
en haver. Dit goudgele bier
heeft een enorme fluffy
schuimkraag en zit vol
verfijnde fruitige aroma's.
ALC. 8.4% - 33cl €5.5

Corona Extra
Corona, officieel Corona
Extra is een Mexicaans
biermerk van brouwerij Grupo
Modelo. Aangename frisse
geur, lichtzoete
dorstlessende smaak.
ALC. 4.5% - 35.5cl €4.25

ALCOHOL VRIJ
Hertog Jan 0.0%
Gebrouwen met
geselecteerde hoppen en
dezelfde graansoorten als
Hertog Jan Pilsener.
ALC. 0% - 30cl €3.25
Leffe Blond of Bruin 0.0%
Leffe Blond 0.0% en bruin
0.0% zijn de eerste
abdijbieren die geheel
zonder alcohol zijn
gebrouwen.
ALC. 0% - 33cl €3.75/€4.25
Jopen Non IPA 0.3%
Jopen Non IPA is het
eerste alcoholarme bier
van Jopen.Fruitig van
smaak met een stevig
bittertje.
ALC. 0.3% - 33cl €5.5
Hoegaarden Radler 0.0%
Hoegaarden Radler limoen
is de natuurlijke mix van
Hoegaarden Wit met het
sap van citroen en zonder
alcohol.
ALC. 0% - 25cl €3.25

BIERKAART
(I)PA
Session IPA
Deze IPA van Brouwerij 't IJ is
een fris bier met een zachte
kant. Gehopt met Citra en Galaxy
voor een fruitig karakter en
goede doordrinkbaarheid.
ALC. 4% - 33cl €5
Goose island IPA
Een bier met een hoppig karakter
dankzij het gebruik van de
Amerikaanse, geurige hopsoorten.
GA heeft een oranje koperkleur
in het glas is licht troebel met
een romige, beige, schuimkraag.
ALC. 5.9% - 33cl €5
Pauwel Kwak
Pauwel Kwak is een iconisch
amberkleurig bier van Brouwerij
Bosteels. Dat komt door het
smaakvolle bier, maar zeker ook
door het bijzondere glas. Het
zogenaamde koetsiersglas.
ALC. 8.4% - 33cl €5.5

DUBBELS
Leffe dubbel
Leffe Bruin is een
authentiek abdijbier
met een volle,
lichtzoete smaak van
karamel en chocolade.
ALC. 6.5% - 33cl €4.5
Bier Natte - brouwerij 't IJ
De Natte Dubbel is een
roodbruin bier met een
lichte schuimkraag.
De smaak is droog met
tonen van zwart fruit,
noten en peper met lichte
hint van meloen.
ALC. 6.5% - 33cl €5

FRUITBIER
Liefmans Fruitesse
De smaak van Liefmans is
licht zoet met accenten
van rood fruit.
ALC. 3.8% - 25cl €4
Hoegaarden Radler citrus
ALC. 2% - 30cl €3.50
Hoegaarden rosé bier
ALC. 3% - 30cl €3.75

