Bieren van de tap

Bieren op fles

Vedett Extra White 4,7%
Hoegaarden Witbier 4,9%
De Koninck APA 5,2%
Paulaner Hefe-Weissbier 5,5% (½ ltr)
Brouwerij ’t IJ IPA 6,5%
Lieve Vrouw Blond 6,4% Brouwerij ’t
Mirakel Amersfoort
Affligem Blond 6,8%
Westmalle Dubbel 7%
La Chouffe 8%
Duvel 8,5%
Westmalle Tripel 9,5%
Liefmans Fruitesse 3,8%
Jillz Apple Cider 5%
Amstel Radler Citroen 2%
Amstel Radler Citroen 0.0%
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BORRELPRAAT

Bitterballen 8 st.
Mini snacks 8 st.
Vlammetjes 8 st.
Kaasstengels 8 st.
Knalpakket 24 st. Mini Snacks
Yakitori spiesjes 6 spiesjes
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Van kip met satésaus en casave

Nacho’s

6,50

Dipper Camembert uit de oven

9,50

Kaas, jalapeños, salsa, guacamole en crème fraîche

Honing, rozemarijn, olijven & brood met kruidenboter

“Snaai-plank”

p.p. 6,25

Olijven, kaas, grillworst, fuet, parmaham, kaastengels,
Vlammetjes, bitterballen. Te bestellen vanaf 2 personen

“Pik-patat”

10,75

Borrelhap spareribs

15,50

Friet met 12 mini-snacks, mayonaise & curry
±600 gr. met BBQ saus

Bierkaart

Amstel Pilsener Fluitje 5%
2,25
Amstel Pilsener Vaasje 5%
2,60
Amstel ½ ltr 5%
5,30
Heineken 0.0%
2,60
Vraag naar onze wisselende bieren van de tap!!

De Koninck
Bolleke

Antwerpen herbergt veel pareltjes,
één hiervan is de stadsbrouwerij
De Koninck. Het meest bekende
bier van de Koninck is het
amberkleurige, in Antwerpen
bekend als “het Bolleke”. Dit bier
is prettig makkelijk te drinken en
heeft een fluweelzachte smaak en
een licht bittere afdronk.
5.2% alc. vol.
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La Chouffe

De magie van de Ardennen komt
naar voren in dit hoogblonde bier
uit het Ardens dorpje Achouffe.
La Chouffe is een blond niet
gefilterd bier. De smaak is fris en
licht fruitig, door toevoeging van
koriander. En ja, wordt het bier nu
wel of niet gebrouwen door de
kabouters? 8% alc. vol.

Vedett Extra
White

Het verrassende Extra witbier van
de Vedett familie, het creatieve en
rebelse maar vooral unieke merk
uit de Duvel Moortgat stal. De
heerlijke frisse smaak met een hint
van sinaasappel- en citroenschil
geeft het bier een mild bittere
afdronk. 4.7% alc. vol.

Brouwerij ‘t IJ IPA

IPA is een donkerblond bier
met een uitgesproken hoppig
karakter. Niet alleen tijdens het
koken, maar ook tijdens het rijpen
is er Cascade, Citra en Mosaic
hop aan het bier toegevoegd.
Deze hopsoorten zorgen voor
heerlijke aroma’s van grapefruit en
bloemen. IPA is een bier met een
fruitige, bittere afdronk die lekker
lang blijft hangen. 6.5% alc. vol.

Duvel

Laat je verleiden door dit
natuurlijke bier met een subtiele
bitterheid, een verfijnd aroma en
een uitgesproken hopkarakter.
Het unieke brouwproces, dat
zo’n 90 dagen duurt, garandeert
een delicate pareling en een
verfrissende doordrinkbaarheid.
Samen met de kenmerkende grote
schuimkraag en het speciale glas
maakt Duvel van ieder moment
een genietmoment. 8.5% alc. vol.

Wisseltap

Wij variëren graag met soorten
bier voor de afwisseling. Per
seizoen tappen wij een ander
lekker biertje van verschillende
brouwerijen. Vraag ons wat er op
dit moment verkrijgbaar is.

