High Beer € 32,50 per persoon
Mogelijk van maandag t/m zondag
Uiterlijke starttijd van een High Beer is 16:00 uur
en duurt ongeveer 2 uur.
Onze High Beer bestaat uit drie rondes, u krijgt bij elke
ronde uitleg over het geschonken bier door een van onze
enthousiaste medewerkers.
Wij serveren de volgende bieren en gerechten:
Orval 6,2%
Plukbrood met aoli,bruschetta’s met carpaccio,
olijven en chachutterie en worst
***
ABC Brouwerij - Boortjes Bier 7%
Nacho’s & KFC : Korean Fried Chicken met sesam-koolsla
en kimchimayonaise
***
Troubadour Magma 9,0%
Mini black angus hamburger & Frietje Rendang met
sambalmayo, krokante ui en kroepoek
Wanneer u de high beer wilt combineren met een high wine
kunnnen wij de high beer uitbreiden
met een 4e gang.
***
’t Mag Barleywine 10%
Chocolade shortbread met sinaasappel sorbet,
witte chocolade fudge en pinda’s
Meerprijs van € 7,50

High Beer St. Joris € 32,50 per persoon
Mogelijk van maandag t/m zondag
Uiterlijke starttijd van een High Beer is 16.00 uur.
Iedereen kent het verhaal van St. Joris en de draak, maar wat nu als je dit verhaal gebruikt als inspiratie voor speciaalbier?
Dan krijg je wel iets heel bijzonders!
In 2016 zijn wij de St. Joris brouwerij gestart in de historische kelder uit 1483 van de Boterhal, het grootste speciaalbier
café van Breda. Hier brouwen wij met succes de St. Joris bieren! In onze brouwerij hebben wij het verhaal gesmeed, met
bloed, zweet en hop recepturen ontwikkeld en passende etiketten getekend. Elk bier neemt je een stukje mee in het
verhaal van de lokale brouwer Joris, de weerloze prinses en een koppige draak.
Witte Geit??
Plukbrood met aoli,bruschetta’s met carpaccio, olijven en
chachutterie en worst
Type: Witbier – Alc. 5%

Weerloos Blondje

Nacho’s & KFC : Korean Fried Chicken met sesam-koolsla
enkimchimayonaise
Type: Blond – Alc. 6%
Koppige Draak

Mini black angus hamburger & Frietje Rendang met
sambalmayo, krokante ui en kroepoek
Type: Tripel – Alc. 8,5%

