
B I E R K A A R T

Weizen:

Paulaner Hefe    €5,-
Volgens klassiek Duits recept gebrouwen. Dit ongelterde 
tarwebier is vol van smaak en heeft aroma's. van bananen      
en bananenschuimpjes. Dit fruitige en frisse bier smaakt het 
beste op het terras in de zon.

Wit:

La Trappe Witte trapist   €5,-
Dit bier is het enige bier dat het logo Autentic Trappist Product 
mag voeren. Het is een fris, lichtzure dorstlesser. Het bier heeft 
een licht bittere, droge afdronk.

Blond:

Duvel Triple hop    €5,-

Duvel komt elk jaar met een variant op de wereldberoemde 
klassieke Duvel. Aan deze variant wordt een extra, een derde, 
hopsoort toegevoegd. In 2016 is dat een experimentele hop, 
een hop zo nieuw dat deze nog geen naam heeft. Vandaar de 
codenaam HBC 291. Deze hopsoort voegt zwarte peper, rozen 
en lavendel toe aan het toch al rijke aroma-palet van de 
klassieke Duvel.

La Chouffe    €5,-

La Chouffe is het meest verkochte bier van Achouffe.            
Deze blond met 8% alcohol is ongelterd en gist na op de es. 
Het fruitige bier is gekruid met koriander en heeft een lichte 
hopsmaak

Duvel 6,66    €5,-

Duvel 6,66 is een Belgische Blond, zacht, aromatisch en 
uitstekend doordrinkbaar. De fruitigheid dankt dit bier aan de 
zes verschillende hopsoorten. Door het gebruik van 
sinaasappelschil en dryhopping heeft dit bier een heerlijke frisse 
smaak.

 Dubbel:

La Trappe Dubbel    €5,-
La Trappe Dubbel is een bruinkleurig bier met een fraaie 
schuimkraag. De aroma's zijn zoet en fruitig. Je proeft karamel, 
honing, dadel en gedroogd fruit. La Trappe Dubbel won diverse 
prijzen, waaronder goud op de European Beer Star 2014, goud 
op het Stockholm Beer & Whiskey Festival in 2015 en brons op de 
European Beer Star 2015.

Tripel: 

Westmalle Tripel    €5,-
Westmalle Tripel is de Moeder aller Tripels. Dit is dé stijlicoon.    
De aroma's variëren van fruitigheid tot kruidigheid. Dit is een 
buitengewoon elegant en complex bier, daar is vrijwel iedereen 
het over eens. De Westmalle Tripel verdient het om vol 
aandacht gedronken te worden.

Tripel Karmeliet    €5,-
Tripel Karmeliet is een wereldberoemde Tripel gebrouwen van 
gerst, tarwe en haver volgens een recept uit 1679. Dit goudgele 
bier heeft een enorme uffy schuimkraag en zit vol verjnde 
fruitige aroma's. Als bij de eerste slok weet je waarom deze Tripel 
zo hoog aangeschreven staat bij bierliefhebbers uit de hele 
wereld.

Quadrupel:

St. Bernardus abt. 12   €5,-
Diepdonker bier met een volle, ivoorkleurige schuimkraag. 
Zacht en volmondig. Kenmerkend fruitig aroma, blinkt uit door 
zijn lange, bitterzoete afdronk.

IPA: 

Jopen Blured Lines    €5,-
Jopen Blurred Lines is een New England IPA. Dit troebele bier zit. 
boordevol aroma's van citrus, passievrucht, perzik, ananas en 
mango. Lekker fruitig en juicy.

Het uiltje Bird of Prey   €5,-
Het Uiltje Bird of Prey is weer zo'n karaktervolle India Pale Ale met 
duidelijke 'Uiltje-signatuur'. Krachtig en smaakvol met een 
uitgesproken hopkarakter. Het tropisch fruit komt je tegemoet. 
Dit bier is uitgegroeid tot het populairste bier van de Haarlemse 
brouwer. Het sleepte diverse prijzen in de wacht en wordt 
geroemd om zijn frisse hopkarakter en uitstekende 
doordrinkbaarheid.



Overig:

Desperados    €5,-
Desperados is een frisse Lager. Dit bier is gebrouwen met tequila 
aroma, door dit aroma heeft het bier een vrij zoete smaak. 
Desperados werd voor het eerst in 1995 gebrouwen in Frankrijk 
door Brasserie Fischer. Een jaar later kwam deze brasserie, en 
dus ook Desperados, in handen van Heineken.

Guinness draught    €5,-
Guinness Draught, heeft dit bier nog een introductie nodig?     
Dit is echt een klassieker, een Stout die de hele wereld heeft 
veroverd. Zwart van kleur met een bijna slagroomachtige 
schuimkraag is dit genieten met de hoofdletter G. Mooie 
geroosterde smaken van kofe en chocolade, zo sterk en toch 
zo subtiel en in balans.

Vuurzee    €40,-
Vuurzee is een elegant, prijswinnend champagne bier, 
gebrouwen voor de echte jnproever. Dit bier is bereid met de 
Nederlandse Pinot- Noir druif en met champagne gist. Vuurzee is 
van hoge gisting en elke es krijgt 3 a 4 maanden de tijd om te 
rijpen. Het is de bedoeling dat de grove belletjes veel jner 
worden, zoals bij een Champagne. Daarnaast zorgt de gist op 
de es dat Vuurzee zich in smaak blijft evolueren en zorgt de gist 
ervoor dat je het voor een langere tijd kan bewaren.

Alcoholvrij/arm:

Heineken 0.0%    €5,-
Heineken 0.0% is niet of nauwelijks te onderscheiden van de 
Heineken Pils met 5% alcohol. De brouwers zijn erin geslaagd de 
smaak vrijwel te evenaren. Deze alcoholvrije Pilsener is 
dorstlessend en verfrissend.

Brugse Sportzot    €5,-
Sportzot is een Belgisch alcoholarm bier. Als basis wordt de 
bekende Brugse Zot blond gebruikt, dat gebrouwen is met 4 
verschillende moutsoorten en 2 aromatische hopvariëteiten. 
Door een unieke ltratietechniek, waarbij op een volledig 
natuurlijke wijze alleen de alcohol uit het bier wordt gelterd, 
ontstaat dit smakelijke bier.

Jopen Nonnetje    €5,-
Jopen NON IPA is het eerste alcoholarme bier van brouwerij 
Jopen. Alcoholarm, want alcoholvrij bier mag het pas genoemd 
worden als er minder dan 0,1% alcohol in zit. Deze alcoholarme 
IPA met 0,3% wordt gebrouwen met een speciale gistsoort 
waardoor er tijdens het brouwproces nauwelijks suikers in 
alcohol worden omgezet. Het bier is smaakvol en fruitig dankzij 
de inke hoeveelheid hop. Daarnaast is het bier met gerst, 
tarwe en haver gebrouwen voor een Haarlems twist en moutige 
tonen. De naam van het bier verwijst ook naar de thuisbasis van 
Jopenbier: de Jopenkerk Haarlem, maar vooral natuurlijk naar 
het smaakvolle bier, waar nauwelijks alcohol in zit.

Tap:

Brand Pilsener                       €3,-

IJwit                     €3,-
Stevig Amsterdams witbier. Licht troebel, mooi goud van kleur en een zachte schuimkraag. De tarwemout geeft een heerlijk frisse smaak 
aan het bier. De toevoeging van korianderzaad en citroen tijdens het brouwen zorgt voor de licht kruidige en citrus-achtige tonen. Het 
bier heeft een lichtzoete afdronk.


