
bierkaart 
beer menu

bier van de tap  
draft beer
Heineken, 5.0% pilsener, NL 25 CL  3,0 
Licht, frisbitter 35 CL  3,9
 50 CL  5,5

Brand, 5.0% pilsener, NL 25 CL  3,3
Licht, frisbitter 50 CL 5,9

Brand IPA, 7.0%, NL 4,2
Fris, hoppig

Wieckse Witte, 5.0% witbier, NL 4,0
Fris, citrus

Affligem Blond, 6.8% blond, BE 4,5
Moutig, licht bitter 

Affligem Dubbel, 6.8% dubbel, BE 4,5
Zoetje, licht bitter

Affligem Tripel, 8.5%, BE 4,6
Moutig, vol

La Chouffe, 8.0% blond, BE 4,5
Moutig, fruitig

Paulaner, 5.5% weizen, DE 30 CL  4,2
Fris, citrus, kruidnagel 50 CL 6,3

wisseltaps  
seasonal beers
Vraag het onze bediening  
Ask our staff

bierproefplankje   
beer tasting board            
Selectie van 4 wisseltapbieren,  8,5
geserveerd met Doruvael kaas 
Selection of 4 changing draft beers, 
served with Doruvael cheese

pilsener   
pilsner
Pilsener, beter bekend als pils, is het meest bekende 
en gedronken bier in Nederland. Het is een  
ondergistend goudgeel bier met een licht zoete 
aanzet van de mout en een frisbittere afdronk  
van de hop. Samen met een dosis sprankelend  
koolzuur is pils de ideale dorstlesser en geschikt 
voor ieder moment.

Beck's, 5.0%, DE  4,0
Licht, zoetje

Kompaan 070, 5.0%, NL  4,0
Licht, frisbitter 

Corona Extra, 4.5%, MEX  5,0
Licht, zoetje  

Heineken, 0.0%, NL 2,8
Alcoholvrij, frisbitter

Wieckse Witte, 0.0%, NL  3,0
Alcoholvrij, citrus

fruitbieren  
fruit beers
Van oorsprong worden fruitbieren met vruchten  
bereid. Vlak voor de vergisting worden de  
(gekookte) vruchten toegevoegd. Tegenwoordig 
wordt in plaats van vruchten ook wel vruchtensap  
of vruch  t enextract gebruikt. Variërend van licht en 
dorstlessend tot vol en verwarmend.
 
Amstel Radler Lemon, 2.0%, NL 3,6
Licht, zoetje, citrus 

Wittekerke Rosé, 4.3%, BE 3,9
Fruitig, zoet, fris

Kriek Boon, 4.0%, BE  4,1
Fruitig, zoet, fris zuurtje  

Delirium Red, 8.0%, BE 5,5
Fruitig, vol  

In onze keuken wordt gewerkt met alle allergenen. Onze gerechten kunnen hier sporen van bevatten
Our dishes can contain traces of all allergens



bierkaart 
beer menu

blond 
Blond bier is van hoge gisting en gebrouwen met 
lichte moutsoorten. De smaak is over het algemeen 
soepel, waarbij - dankzij de lichte mout - de hop en 
gist de boventoon voeren. De gist zorgt voor een 
fruitig boeket. De hop draagt bij aan het aroma en 
een mooie gebalanceerde bitter. Variërend van  
rond en fruitig tot fris en bitter. 

Vedett Extra Blond, 5.2%, BE 4,3
Moutig, frisbitter 

Kompaan 20 Bondgenoot, 5.2%, NL 5,2
Hopbitter, bloesem

La Trappe Blond, 6.5%, NL 4,5
Moutig, fruitig

Deugniet, 7.3%, BE 5,3
Moutig, fruitig, licht zuurtje

Averbode Abdij, 7.5%, BE  5,2 
Moutig, licht fruitig 

Barbar, 8.0%, BE  5,2
Honing, zoet    
 
Duvel, 8.5%, BE 4,6
Moutig, frisbitter, droog  
 
Delirium Tremens, 8.5%, BE 5,5 
Moutig, fruitig

dubbel  
dark beer
Dubbel bier is van hoge gisting en wordt gebrouwen 
met een combinatie van lichte, cara en donkere 
moutsoorten. De smaak is over het algemeen licht 
zoet met tonen van karamel en chocolade. De  
lichte hopbitterheid zorgt voor een mooie afdronk.

Westmalle Dubbel, 7.0%, BE 4,6
Zoetje, frisbitter

La Trappe Dubbel, 7.0%, NL 4,6
Zoetje, licht fruitig

Gouden Carolus Classic, 8.5%, BE 4,8
Zoet, fruitig 

amber  
amber ale
Door het gebruik van lichte en cara mouten heeft 
amber bier een roodbruine kleur. Ambers zijn  
bieren van hoge gisting en licht gehopt. De smaak  
is meestal zacht met tonen van karamel en kan  
iets kruidig zijn. 

Palm, 5.2%, BE 3,6
Zoetje, frisbitter                     

Orval, 6.2%, BE 5,0
Kruidig, frisbitter, complex 

Pauwel Kwak, 8.5%, BE 4,8
Zoet, licht fruitig 

In onze keuken wordt gewerkt met alle allergenen. Onze gerechten kunnen hier sporen van bevatten
Our dishes can contain traces of all allergens



bierkaart 
beer menu

ipa & saison
IPA is eigenlijk een oude hervonden bierstijl.  
De stijl laat zich kenmerken door het vrije en  
genereuze gebruik van verschillende hopsoorten, 
die zorgen voor de meest spannende aroma’s en 
mooie, stevige bitters. Het aroma varieert van  
bloemig tot fruitig en van citrus tot exotische  
vruchten. 

Saison is een helder dorstlessend bier met een  
grote schuimkraag. De smaak bevat over het  
algemeen kruidige en fruitige citrustonen. De 
meeste saisons zijn goudblonde tot amberkleurige 
onge filterde bieren van hoge gisting. 

Jopen Mooie Nel, 6.5%, IPA 5,2
Fruitig, hopbitter

Saison Dupont, 6.5%, BE 4,5
Zoetje, fruitig, licht zuurtje 

tripel
 
Een tripel is een doorgaans goudkleurig en zwaar 
bovengistend gehopt bier. De smaak is over het  
algemeen moutig met een licht zoete aanzet en  
fruitig en/of kruidig. De hop zorgt voor aroma en  
een mooie bittere afdronk. 

Karmeliet Tripel, 8.4%, BE 4,9
Fruitig, zacht

La Trappe Tripel, 8.0%, NL 4,8
Moutig, licht fruitig

Straffe Hendrik Tripel, 9.0%, BE 5,5
Moutig, kruidig

Gouden Carolus Tripel, 9.0%, BE 5,0
Fruitig, zacht

Westmalle Tripel, 9.5%, BE 4,9
Moutig, kruidig 

zwaar bruin  
strong dark ale
De zwaardere donkere bieren zijn bovengistend  
en worden gebrouwen met een rijk scala aan 
moutsoorten. Deze bieren zijn vaak complex en  
vol van smaak met tonen van karamel, chocolade  
en gedroogd fruit en evenwichtig gehopt voor  
een mooie lange afdronk. 

Delirium Nocturnum, 8.5%, BE 5,4
Zoetje, fruitig, frisbitter 

Rochefort 8, 9.2%, BE 5,5
Zoet, fruitig, complex 

porter / stout 
Porters zijn bovengistende donkere bieren met 
een geroosterde smaak en een stevige frisbittere 
afdronk. Er zijn tonen te ontdekken van fruit,  
chocolade en koffie. De stevigere variant van de 
porter is de ‘stout porter’. Voor het gemak laat men 
tegenwoordig het woord porter weg

Kompaan 45 Vrijbuiter Porter, 7.1%, NL 5,5
Zoetje, bitter

Jopen Extra Stout, 5.5%, NL 5,2
Gebrande mout, bitter

In onze keuken wordt gewerkt met alle allergenen. Onze gerechten kunnen hier sporen van bevatten
Our dishes can contain traces of all allergens
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quadrupel
De quadrupel is het zwaarste bier van de klassieke 
Belgische biersoorten. Quadrupels zijn van hoge 
gisting en complex van smaak door de rijke  
hoeveelheid aan ingrediënten. De volle smaak  
bevat tonen van fruit, karamel en chocolade en  
is in balans gebracht met een mooie dosis hop.  
Prachtig degustatiebier om lang van te genieten.

La Trappe Quadrupel, 10.0%, NL 5,2
Zoetje, licht fruitig, complex

Rochefort 10, 11.3%, BE 5,8
Zoet, fruitig, vol 

geuze   
lambic beer
Geuze is een biersoort die ontstaat door het  
mengen van jonge en oude Lambieken en deze  
te laten hergisten op fles. Dit hergisten kan soms  
wel jaren in beslag nemen. Geuze is een droog en 
intens bier met een zurige, fruitige smaak.

Oude Geuze Boon, 7.0%, BE 4,4
Friszuur, fruitig, droog 

cider
 
Appelcider wordt gemaakt van gefermenteerde 
appels en is sprankelend en verfrissend. Cider komt 
oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk, maar is 
inmiddels wereldwijd populair in o.a. Zuid-Afrika  
en Australië.

Savanna Dry Premium Cider, 5.5%, Z-A 5,1
Fris, zuurtje, fruitig 

seizoensselectie
Ieder seizoen selecteren wij voor u  

een aantal bijzondere bieren waarvan wij vinden  
dat ze perfect passen bij de tijd van het jaar.  

Proost!

Gulpener Aan Lager Wal Session Lager,  
3.5%, NL 

Fris, hoppig
3,9

Erdinger Urweisse, 4.9%, DE 50cl
Zacht, romig

5,8

    Jack’s Precious IPA, 5.9%, BE
Zacht, hoppig

5,9

Jopen Hoppenbier Blond, 6.8%, NL 
Fris, hoppig

5,1

Antigoon Blond, 7.0%, BE
Vol, zacht bitter

5,0

Seef Bootjes Bier Amber, 7.0%, BE 
Vol, fris

5,2

In onze keuken wordt gewerkt met alle allergenen. Onze gerechten kunnen hier sporen van bevatten
Our dishes can contain traces of all allergens


