DE BIEREN

van de tap
Brand Pilsener 5,0%

2,80

Wordt gebrouwen met meer hop dat geeft onze Pilsener zijn
unieke, krachtige smaak.

Birra Moretti Pilsener 4,6%

Wisseltap
2,80

Fris karakter, subtiel en met bittere afdronk.

Sint Servattumus

Geregeld wisselen we een
speciaal bier, vraag ernaar
bij onze medewerkers.

4,00

fris & fruitig
Bierbrouwerij Sint Servattumus
in Schijndel, is een ambachtelijke
brouwerij, gespecialiseerd in het
brouwen van speciale speltbieren.

Sint Servattumus

Een wisselend bier van de Schijndelse brouwerij Sint Servattumus.
Gebrouwen met spelt. Vraag aan onze medewerkers welke variant
er momenteel op de tap zit.

Amstel Radler 2,0%

3,60

Radler is de verfrissende mix van Amstel bier en citroenwater.

Liefmans Fruitesse 3,8%

4,00

De smaak van Liefmans Fruitesse is licht zoet met fruitige accenten
van aardbei, framboos, kriek en bosbes.

Desperados 5,9%

4,60

Desperados is bier verrijkt met de smaak van Tequila.

Delirium Red 8,0%

4,90

Zoet en zure smaken van o.a. rood fruit, kersen en amandel. Deze
klassieker is dieprood van kleur en ondanks de fris- en fruitige
smaken is er een alcoholpercentage van 8,0% aanwezig.

weizen & wit
Erdinger Weizen 5,3%

5,30

Een frisse en licht zurige smaak. Het is een troebel weissbier met aroma’s van banaan en kruidnagel
met een lichte bitterheid in de afdronk.

Noordt Singel 4,5%

5,30

Vol bier met mooie frisse tonen van hop limoenschil en mout. Noordtsingle is gebrouwen uit tarwe
en gerstemout, Amerikaanse gist en cascade hop.

Sint Servattumus Weizen 5,6%

4,30

Spelt Weizen, fris seizoensbier met zachte afdronk volgens origineel receptuur.

La Trappe Witte Trappist 5,5%

4,90

Het is een fris, lichtzure dorstlesser met een licht bittere afdronk.

Brouwerij ‘t IJwit 6,5%
‘t IJwit is een verfrissend witbier met koriander en citroen. Gebrouwen met tarwemout.

5,30

blond
Affligem Blond 6,8%

4,60

Abdijbier met een kruidige citrus aroma en een vleugje vanille, een licht frisse afdronk.

Hapkin 8,5%

4,90

Hapkin heeft een moutig karakter. Wordt 4 keer gehopt met onder andere Saaz- en Monroe-hop.

Sint Servattumus Enkel 5,6%

4,30

Bovengistend bier, goudkleurig en met een licht zoete verfrissende smaak.

Noordt Blond 6,0%

5,30

Soepel en fris fijn bier met een makkelijke hopfinish die heerlijk dorstlessend wegdrinkt.

La Trappe Blond 6,5%

4,90

Een goudgeel trappistenbier met een witte schuimkraag en een rijke smaakbeleving.

tripel
Affligem Tripel 9,0%

4,60

Abdijbier met intense aroma’s van mout en rijp fruit, een
karaktervol bier met een rijke smaak en een fijn bittere afdronk.

Westmalle Tripel 9,5%

4,90

De Westmalle Tripel kent een combinatie van flinke fruit aroma’s
met een aangename kruidigheid.

Tripel Karmeliet 8,4%

4,90

Volle complexe smaak en afdronk met een toon van citroen.

Sint Servattumus Tripel 8,0%

4,30

Spelt Tripel, bovengistend blond bier, moutig en met delicate
hop-aroma’s.
4,90

La Trappe Tripel 7,5%
Fruitige geuren van perzik en abrikoos zijn gecombineerd met een
bloemige geur.

IPA
Noordt Pomelo IPA 7,0%

5,30

Een frisse doordrinkbare IPA , licht bitter met citrus en grapefruit
een uitgesproken smaak door combinatie van 3 verschillende
hopsoorten.

Noordt New England Session IPA 3,0%

5,30

Een dorstlesser, zacht en romig. Tonen van meloen met een frisse
finish. Session verwijst naar sterk in alcohol gereduceerd bier.

Brouwerij ‘t IJ IPA 6,5%
Een donkerblond bier met uitgesproken hopsmaak.
Met aroma’s van bloemen en grapefruit.

5,00

donker & amber
Westmalle Dubbel 7,0%

4,90

Roodbruin trappistenbier met rijke en complexe smaak, die wordt
gekenmerkt door toetsen van karamel, mout en fruitige esters.

Affligem Dubbel 6,8%

4,60

Dit is een lichtzoet bier met tonen van onder meer karamel,
laurier en drop.

La Trappe Dubbel 7,0%

4,90

Dit klassieke bier heeft een fruitige geur met warme tonen van
vanille, karamel en chocolade.

La Trappe Isid’or 5,3%

4,90

Harmonieuze smaak begint fruitig en gaat dan over in moutige
karamel.

La Trappe Quadrupel 10,0%

4,90

Een karaktervol, zwaar trappistenbier met een amberkleur en een
crèmekleurige schuimkraag.

alcoholvrij
Playground Non Alcoholic 0,5%

4,00

De eerste alcoholarme IPA van Nederland. Een echt gebrouwen bier,
met een fikse bittere en serieuze dry-hop. Veel smaak, weinig alcohol!

Heineken 0,0%

2,80

Een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige smaak dankzij
Heineken’s unieke A-gist, gecombineerd met een zacht moutige body.

La Trappe Nillis 0,0%

4,30

La Trappe Nillis is donker, amberkleurig met een gebroken witte
schuimkraag.

Amstel Radler 0,0%

3,00

De verfrissende mix van alcoholvrij Amstel bier en citroenwater.

Affligem Blond 0,0%
Een alcoholvrij Belgisch blond abdijbier met een rijke smaak, een
zachte fruitigheid en een mild bitter einde.

Bierproeverij
Keuzestress? Achter in onze menukaart staan 2 verschillendem mini bierproeverijen.
Waarmee je begint met een pils om je smaak te neutraliseren en vervolgens kunt genieten
van 4 verschillende bieren. Een mini bierproeverij kan alleen per 2 personen worden bestelt.
Sharing is caring!

3,90

