Bierkaart
Duvel 8,5% Straffe Hendrik 9,0%
Belgisch goudgeel bier
met een licht zoete
smaak en fruitige tonen
van appel en sinaasappel.

€4,95

Een krachtig bier met rijke
toetsen van mout en hop.
De blonde triple heeft een
hoog alcoholgehalte en
is rijk en volmondig van
smaak.
€6,25

Gouden Carolus Gouden Carolus
Tripel 9,0% Classic 8,5%

€6,95

Apart karakter door de
toevoeging van kruiden.
Het heeft een zuivere
smaak die ietwat kruidig
en toch verfrissend is.

Een hoge gisting en
aromatische mouten
die de warmte van wijn
en de frisheid van bier
verenigen.

€6,25

Weihenstephaner Rodenbach
Hefeweissbier 5,4% Fruitage 3,9%
Dé klassieke Hefeweizen.
Zacht met tonen van
banaan en kruidnagel.

€5,95

Fruitbier dat wordt
gebrouwen met
natuurlijke ingrediënten.
Lekker fris en fruitig.

€3,95

Kasteel Blond 7,0% Wisseltap
Fris Blond bier met
aroma’s van mout en fruit
en een lichte bitterheid.

€5,25

We vinden het leuk om
u steeds iets nieuws te
laten proeven, vandaar
onze wisseltap. Vraag
onze medewerkers naar
het aanbod.

€4,95

Brugge Tripel 8,7% Brugse Zot 6,0%

€5,50

Rijk goudblond bier met
een fruitig pallet en tonen
van warme kruiden,
licht-rokerige gisten en
zoete granen.

Brugs Tarwe Bier 5,0%

€4,75

Een verfrissend witbier
met ruwe tarwe en het
sterke aroma van hop
en kruiden met nagisting
op fles.

Cornet 8,5%
Krachtig blond bier met
een warme en unieke
vanillesmaak .

€6,95

Belgisch goudblond bier
met een fruitig en kruidig
aroma en een zekere
bitterheid.

€5,75

Othmar blond 6,5%
Een blond bier met
typische hopgiften die
het bier een kruidige en
fruitige sensatie geven.

€5,25

Othmar weizen 5,8%
Een bier van hoge gisting
met een volle, romige
smaak waarbij de bitterhoppen zorgen voor de
extra frisheid.

€4,95

Brouwerij t’ij IPA 7,0% Brouwerij t’ij ijwit 6,5%
Donkerblond bier met een
uitgesproken hop smaak
en heerlijke aroma’s van
grapefruit en bloemen.

€6,25

€6,95
Texelse Skuumkoppe
6,0%
Karaktervol donker witbier,
met aroma’s van vol rijpe
banaan en gele vruchten.

€4,95

Een licht kruidige smaak.
Dankzij de licht zoete
afdronk is dit een
geweldige dorstlesser.

