


Cocktails     €  7,95

The White lady
Gin, citroensap en cointreau

Espresso Martini
Wodka, kalhoa en espresso

Gin Tonic Poortman
Bobby's gin, citrus en vlierbloesem

Aperol Spritz
Aperol, sinaasappel en cava

Bobtail
Vlierbloesem, alcholvrije bubbel en citrus

Iets anders in gedachten? 
Vraag naar de mogelijkheden!

Bieren:

Radler 2.0     €  3,45

Radler 0.0     €  3,45

Heineken 0.0     €  3,45

Jopen ipa 0,3     €  4,75

Van de tap:

Brand Pilsener     €  2,90

Brand Dubbelbock    €  4,50

Speciaalbieren    €  4,75

Brugse Zot (6,0% vol)

Brugse Zot is een goudblond bier met een rijke 
schuimkraag en een fruitig en kruidig aroma. Het bier 
wordt gebrouwen met vier verschillende moutsoorten 
en twee aromatische hopvariëteiten die het bier een 
unieke smaak geven. Gebrouwen in de bierbrouwerij 
de halve maan in Brugge, België.

La Chouffe (8,0% vol)

La Chouffe laat in de mond toetsen van citrusvruchten 
vrijkomen. De verfrissende en aangenaam kruidige 
smaak houdt het bier luchtig. Dit goudkleurige 
blondbier met een licht hoppige smaak is ongelterd 
en gist na op es. Gebrouwen in de bierbrouwerij 
Achouffe in Houffalize, België.

Duvel (8,5% vol)

Duvel is een natuurlijk blondbier met een subtiele 
bitterheid, een verjnd aroma en een uitgesproken 
hopkarakter. Het unieke brouwproces, dat zo'n 90 
dagen duurt, garandeert een pure stijl en een 
aangename alcoholzoete smaak. Gebrouwen in de 
bierbrouwerij Duvel Moorgat in Breendonk, België.

Jopen Mooie Nel IPA One Way (6,5% vol)

De Amerikaanse hop in de Jopen Mooie Nel IPA zorgt 
voor bitterheid met veel fruitige tonen. Dit bier is 
amberkleurig en heeft een geur van citrusfruit, tropisch 
fruit, papaya, lichee en abrikoos. De smaak is een mix 
van fruit en bitters door de hoge hopgift en kent een 
afdronk van citrusfruit, dennen en bitterheid. Elke slok 
van deze IPA is een waar genot. Gebrouwen in de 
bierbrouwerij Jopenkerk in Haarlem, Nederland.

Grimbergen Dubbel (6,5% vol)

Grimbergen dubbel is een abdijbier met dieprode 
bourgogne kleur, zoet-bitter met veel volheid en 
toetsen van karamel. De verschillende moutsoorten 
gevende de typisch donkere kleur en volle smaak. 
Gebrouwen in de bierbrouwerij Alken-Maes te Alken, 
België.

La Trappe Dubbel (7,0% vol)

Klassiek donkerbruin trappistenbier met een 
ivoorkleurige schuimkraag. Een fruitige geur met 
warme tonen van vanille, karamel en geroosterde 
chocolade. Een vol moutige en karamelzoete smaak 
met een subtiele, zoete invloed van dadel, honing en 
gedroogd fruit. De afdronk is zoet en lichtbitter. 
Gebrouwen in de bierbrouwerij De Koningshoeven in 
Berkel-Enschot, Nederland.

Straffe Hendrik Tripel (9,0% vol)

Straffe Hendrik Tripel is een gouden tripel met een 
stevige witte schuimkraag. De geur is kruidig met 
toetsen van zwarte peper, koriander en gember met 
een vleugje sinaasappel. Het bier is stevig gehopt en 
gebrouwen met een subtiele mengeling van speciale 
moutsoorten. Gebrouwen in de bierbrouwerij de halve 
maan in Brugge, België.


