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BEER MENU SUMMER 2020
TAP BIEREN - DRAFT BEERS
1. Brand Pilsener
Pilsner / 5% ABV / 27 IBU / Wijlre, Limburg

25cl 110 CAL €2.60

2. Jopen Adriaan Wit
Witbier / 5% ABV / 12 IBU / Haarlem, Noord-Holland

25cl 110 CAL €3.60

Koninklijke Brand Bierbrouwerij - Gebrouwen met meer hop dat de pilsener zijn unieke,
krachtige smaak geeft - Brewed with more hops which gives the pilsener its unique, powerful
flavour.

Jopen Brouwerij - Vernoemd naar de Haarlemse stadsmolen De Adriaan. Bleekgeel, mistig met
een fijne witte schuimkraag. Frisheid van sinaasappel, zachtheid van vanille in een mooie
balans - Named after the mill De Adriaan in Haarlem. Pale yellow, foggy with a nice foamy
head. Orange-refreshness and vanilla-smoothness in a good balance.

3. Jopen - One Night In Bangkok
Mango Session IPA / 4.2% ABV / Haarlem, Noord-Holland

25cl 90 CAL €4.20

Jopen Brouwerij - Lekker vol, troebel en nagenoeg zonder schuim met tropisch fruit,
voornamelijk mango, met een pittige bite van chilipeper - Full bodied, hazy en nearly without
foam with tropical fruit, especially mango with a bite of chili.

4. Lupulus Tripel
Belgian Tripel / 8.5% ABV / Bovigny, Wallonie

25cl 180 CAL €4.50

Brasserie Lupulus - Een blonde tripel hergist in champagne flessen en vaten. De keuze om het
bier niet te filteren of te pasteuriseren verzekerd de smaak en aroma - A blonde ale
refermented in champagne bottles and in casks. The choice not to filter the beer, as well as not
to pasteurize it ensures its taste and aromatic quality.
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TAP BIEREN - DRAFT BEERS
5. Vandestreek Zonnesteek
Blonde / Lentebock / 6% ABV / 43 IBU / Utrecht, Utrecht

25cl 130 CAL €4.20

6. Kasteel Rouge
Fruit Beer / 8% ABV / Izegem, Vlaanderen

25cl 170 CAL €4.20

VandeStreek Bier - Een fris bier voor in het voorjaar en de zomer. Een mooie melange van drie
hopsoorten en drie moutsoorten zorgen ervoor dat jij je hoofd koel kunt houden - A refreshing
beer for the spring and summer. A nice blend of 3 hop and malt varieties make sure you can
keep it cool.

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck - Kasteel Rouge is een unieke blend van Kasteel Donker en
gemacereerde kersen. De robijnrode kleur, de stevige schuimkraag en de zoete aanzet
resulteren in een speciaalbier met een evenwichtige smaak en subtiele toetsen van kersen Kasteel Rouge is a unique blend of Kasteel Donker and macerated cherries. The ruby red
colour, the rich foamy head and the sweet attack result in a specialty beer with a balanced
taste and subtle hints of cherries.

PILS - LAGER
Brooklyn Lager
Lager - Vienna / 5.2% ABV / 33 IBU / Brooklyn, NY

35,5cl 170 CAL €4.80

Brooklyn Brewery - Ambachtelijk bier uit New York. Caramel-heersend amber pils met een
verfrissende dry-hopped aroma - Craft beer from New York. Caramel-forward amber lager
with a refreshing dry-hopped aroma.

Desperados
Lager - Pale / 5.9% ABV / Schiltigheim, Grand-Est

33cl 160 CAL €4.20

Heineken - ‘s Werelds eerste beer met de spirit of tequila. - The first beer in the world with
the spirit of tequila.

BLONDE & GOLDEN ALE
Affligem Blond
Belgian Blonde / 6.7% ABV / Opwijk, Vlaanderen

30cl 140 CAL €4.20

Affligem Brouwerij - Een volle zoete smaak. Aroma’s van geel fruit en een lichte karakteristieke
bitterheid - Full sweet flavour. Aroma of yellow fruit and a light bitterness.
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BLONDE & GOLDEN ALE
Barbãr
Honey Beer / 8% ABV / 20 IBU / Quenast, Wallonie

33cl 220 CAL €4.80

Delirium Tremens
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 26 IBU / Melle, Vlaanderen

33cl 240 CAL €5.00

Duvel
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 33 IBU / Puurs, Vlaanderen

33cl 210 CAL €4.60

Gebrouwen Door Vrouwen - Bloesem Blond
Blonde Ale / 6.2% ABV / 18 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 170 CAL €5.10

La Chouffe Blond
Belgian Strong Golden Ale / 8% ABV / 20 IBU / Achouffe, Wallonie

33cl 220 CAL €4.80

OMER. Traditional Blond
Belgian Strong Golden Ale / 8% ABV / 40 IBU / Bellegem, Vlaanderen

33cl 220 CAL €4.60

Brasserie Lefebvre - Een goudkleurig bier met honing en rijkelijk gecombineerd met toetsen
van bloemen, kruiden en citrusvruchten. Een origineel en karakteristiek bier dat kan bogen op
een lange geschiedenis en door onze voorouders de “Rustplaats van de Strijder” werd
genoemd - Deep blonde in colour, scented with honey and accompanied by a bouquet of
floral, spicy and citrus notes. An original and distinctive beer whose distant origins go back to
the “cervoise” brewed by our ancestors who called it “Warrior’s rest”.

Brouwerij Huyghe - Blond bier met een fruitig karakter en aroma's van citrus, tropisch fruit en
gember - Blonde beer with a fruity character and aromas of citrus, tropical fruits and ginger.
The allusion to pink elephants and the choice of names is not due to chance.

Duvel Moortgat - Duvel is een natuurlijk zwaar blond met een lichtzoete smaak en sterke
hopbittere afdronk - Duvel is a natural beer with a subtle bitterness, a refined flavour and a
distinctive hop character.

Gebrouwen Door Vrouwen - Bloesem Blond is een blond biertje gemaakt met vlierbloesem.
De vlierbloesem geeft het een floraal aroma en een frisse smaak. Het perfect biertje om de
lente mee in te gaan! - Bloesem Blond (Blossom Blond) is a blond beer made with
elderflower. The elderflower gives a floral aroma and a fresh taste. The perfect beer to
celebrate the spring!

Brasserie d'Achouffe - Zwaar blond, fruitig en kruidig karakter - Heavy blond, fruity and herbal
character

Brouwerij Omer Vander Ghinste - Blond bier hergist op de fles, met een vol fruitig aroma en
een moutig zoetige smaak met een subtiele bitterheid - Traditional Blond is a top-fermented
beer refermented in the bottle. Characterized with a fine fruity aroma with a subtle bitterness
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WIT & WEIZEN - WHEAT & WEIZEN
Brouwerij 't IJ - IJwit
Witbier / 6.5% ABV / 18 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 180 CAL €4.70

Lowlander White Ale
Wheat Beer - Witbier / 5% ABV / 12 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 140 CAL €4.60

Paulaner Hefe-Weizen
Hefeweizen / 5.5% ABV / 16 IBU / Munich, Bayern

33cl 150 CAL €3.80

Two Chefs - White Mamba
Wheat Beer - Witbier / 5% ABV / 12 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 140 CAL €4.60

Vedett Extra White
Wheat Beer - Witbier / 4.7% ABV / 4 IBU / Puurs, Vlaanderen

33cl 130 CAL €3.90

Brouwerij 't IJ - Een lekker vol wit biertje uit Amsterdam. Licht troebel, goud-kleurig met een
zachte schuimkraag. De toevoeging van koriander en citroen geeft een rijke aroma van banaan,
citrus en kruiden - A full-bodied, Amsterdam wheat beer. The addition of coriander and lemon
produces a rich aroma of banana, citrus and spices.

Lowlander Beer - White Ale combineert typische smaken van Weizen bier zoals rijpe banaan
en kruidnagel met bloemige aroma's van rozen en vlierbloesem - Brewed with Curacao
orange, elderflower and chamomile. Refreshing & crisp with a fruity, flower finish. ---- When
Willem Barentsz attempted to navigate the Northeast passage, his crew fought twin terrors:
polar bears and frozen beer. Our White Ale, with its refreshing fruity notes, is a tribute to the
restless and rugged spirit that kept Barentsz going.

Paulaner Brauerei - Weizen bier met aroma van citrus, zachte smaak met tonen van gist en
banaan - Weizen beer with a citrus aroma, gentle with notes of yeast and banana.

Two Chefs Brewing - Vers wit biertje gebrouwen met kerrieblaadjes. Het heeft een heldere,
lichte kleur dat je meteen doet denken aan een zonnig dagje op het terras. Zoals het hoort Fresh Wheat beer brewed with kaffir lime leaves. It has a bright-pale view that immediately
makes you think of a sunny day on the terrace. As it should.

Duvel Moortgat - Witbier, frisse smaak en afdronk. Romig karakter - Wheat beer, refreshing
flavour and finish. Creamy character.
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PALE ALE & IPA
Bird Goudhaan
Pale Ale - SMaSH (single malt, single hop) / 6% ABV / 35 IBU / Amsterdam,
Noord-Holland

33cl 170 CAL €5.50

Bird Brewery - Een eenmalig brouwsel gebrouwen met één soort mout (Pale Ale) en één
soort hop (Hüll Melon). De flinke dosis hop geeft een fruitig en zoet aroma, vol
honingmeloen en aardbei - A one time brew with one type of malt (pale ale) and one type
of hop (Hüll Melon). The big dose of hop gives a fruity and sweet aroma, full of honeydew
and strawberry. !! ONE LITER OF BIRD SOLD = 1 NEW TREE PLANTED !!

BrewDog Clockwork Tangerine
IPA - Session / 4.5% ABV / 30 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl Can 110 CAL €4.70

BrewDog Elvis Juice
IPA - American / 6.5% ABV / 40 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl Can 160 CAL €4.90

BrewDog Brewery - Winnaar van de 2017 Prototype Challenge, Clockwork Tangerine is
een session IPA met mandarijn smaak - Winner of the 2017 Prototype Challenge,
Clockwork Tangerine is a session strength IPA infused with tangerine.

BrewDog Brewery - Een American IPA met een bittertje dat jouw citrus tolerantie naar het
randje gooit en terug; Elvis Juice zit vol scherpe grapefruit schil! - An American IPA with a
bitter edge that will push your citrus tolerance to the brink and back; Elvis Juice is loaded
with tart pithy grapefruit peel!

BrewDog Vagabond Gluten Free
Gluten-Free / 4.5% ABV / 55 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl 130 CAL €5.10

BrewDog Brewery - Een schoppende, hoppige pale ale dat ook nog eens glutenvrij blijkt te
zijn. Citrus en tropische hop smaken met een caramel-mout basis - A kick-ass, hopforward pale ale, that just so happens to be gluten free. Citrus and tropical hop flavours
with a light caramel malt base.

Flying Dog - Bloodline Blood Orange Ale
IPA - American / 7% ABV / 40 IBU / Frederick, MD

35,5cl 190 CAL €6.80

Flying Dog - Double Dog
IPA - Imperial / 12% ABV / 85 IBU / Frederick, MD

35,5cl 360 CAL €7.30

Flying Dog Brewery - Bloodline is gebrouwen met bloedsinaasappelschil- en sap en zit
goed in balans tussen zoet en bitterheid - Bloodline is brewed with blood orange peel
and juice and hits the perfect balance between citrus sweetness and bitterness.

Flying Dog Brewery - "For that other night, that other goddamn night"
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PALE ALE & IPA
Jopen - Let There Be Light
IPA - Session / 3.3% ABV / 40 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl 90 CAL €4.50

Jopen Brouwerij - Een troebele Session New England IPA met een zacht bitterje. Vol
tropisch fruit, grapefruit en citrus door gebruik van Amerikaanse hoppen - A cloudy
Session New England IPA with a mellow bitterness and a smooth mouthfeel. Loaded with
fruit flavors like tropical fruit, grapefruit and citrus from American hops.

Jopen - Mooie Nel
IPA - American / 6.5% ABV / 70 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl 180 CAL €4.90

Jopen Brouwerij - Dit hoppig en fruitig amber bier is vernoemd naar het meer, de Mooie
Nel, tussen Spaarndam en Haarlem. Het bier heeft een extra lading hop gekregen in het
vat na het gisten voor een goede hop karakter - This hoppy and fruity amber beer is
named after the lake between the towns of Spaarndam and Haarlem, the Mooie Nel
(literally: Beautiful Nel). The beer has received an extra hop addition to the tank after
fermentation to give it a clear hop character. Silver medal winner Brussels beer Challenge
2014.

Lagunitas - A Little Sumpin' Sumpin' Ale
Wheat Beer - American Pale Wheat / 7.5% ABV / 64 IBU / Petaluma, CA

35.5cl 220 CAL €5.00

3. Lagunitas IPA
IPA - American / 6.2% ABV / 52 IBU / Petaluma, CA

35,5cl 190 CAL €5.00

Lagunitas Brewing Company - Super zijde zacht met een lekker witbier-achtige-ig-lijke
basis. Een unieke stijl met een sterke hop afdronk bovenop een zachte body - Way smooth
and silky with a nice wheatly-esque-ish-ness. A unique style featuring a strong hop finish
on a silky body.

Lagunitas Brewing Company - Een hoppig karakter met tonen van tropische citrus en een
lekker bittere afdronk. Een uitgesproken bier met een goede balans tussen hop, citrus en
karamel - A hoppy character with notes of tropical citrus and a nice bitter finish. An
outspoken beer with good balans between hop, citrus and caramel.

Oedipus Avatar
Lager - IPL (India Pale Lager) / 4.8% ABV / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 130 CAL €4.70

Oedipus Brewing - Een dry-hopped pilsje waarvan de basis een strakke achtergrond
vormt zodat de hopsoorten van een andere dimensie zich goed kunnen uitdrukken - A
dry-hopped lager whose crisp, clean base forms the perfect background for hops from
another dimension to express their true character.
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PALE ALE & IPA
Oedipus País Tropical
IPA - Session / 4.5% ABV / 30 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 130 CAL €4.70

Two Chefs - Funky Falcon
Pale Ale - American / 5.2% ABV / 25 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 150 CAL €4.70

Oedipus Brewing - Een geweldig biertje om te drinken terwijl je naakt over het strand
rent! Een lekkere lichte, super hoppige en fruitige IPA - A great beer to drink while running
naked on the beach! A light and easy, super hoppy and fruity IPA.

Two Chefs Brewing - Een licht, fris en doordrinkbaar biertje met citroengras. De Funky
Falcon krijgt zijn naam door de funky hopsoorten die gebruikt worden - A light, fresh and
very drinkable beer with lemongrass. The Funky Falcon thanks its name to the funky hop
varieties that are used.￼

Uiltje - Dikke lul 3 bier!
Hoppy pale ale / 5.6% ABV / 60 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl Can 140 CAL €5.50

Uiltje Brewing Company - Ja tuurlijk, er heet een biertje "dikke lul", en dan moet die op
de kaart. Dat is ook beetje het niveau van de humor bij Harvey tegenwoordig (of alleen
van Mathias). Kunnen we jou blij maken met een dikke lul? Als je van een goede lading
hop houdt, dan waarschijnlijk wel! - Well here we go, a beer which translates into "fat
dick", and that's why it needed to go on the menu. That's also the level of the humor at
Harvey nowadays (or just Mathias). So can we please you with this "fat dick"? If you love a
huge load of american dry-hop, then probably so!

Uiltje - FF Lekker Met Je Bek In Het Zonnetje
IPA - Session / 3.6% ABV / 30 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl 100 CAL €4.90

Uiltje - Trackdown
Juicy Pale Ale - American / 5.2% ABV / 26 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl 150 CAL €5.30

Uiltje Brewing Company - De terrassen zijn weer open en dat betekent gewoon ff lekker
met je bek in het zonnetje. Fris, fruitig en lekker laag in alcohol zodat je er zorgeloos van
kunt genieten - For all of you non-Dutch speaking people out there, you probably have no
idea what the heck this means. It means, freely translated, Sitting with your mouth in the
sun for a while. This probably only makes it more confusing... Be that as it may, just sit
back in the sun and drink this smooth, Sessionable Pale Ale!

Uiltje Brewing Company - Een zacht hoppig bier met een heerlijke fruitige smaak met
toetsen van perzik en een klein zuurtje in zich - A gentle hoppy beer with a lovely, fruity,
flavor with notes of peaches and a light acidity.
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ZUUR - SOUR
Oedipus Polyamorie
Sour - Fruited / 5% ABV / 15 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 140 CAL €4.80

Oedipus Swingers
Sour - Lemon Gose / 4% ABV / 5 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 110 CAL €4.80

Oedipus Brewing - Licht zuur en veel tropische fruit smaken door de mango en Citra, en
Amarillo dry-hops - Slightly sour and much tropical fruit flavour and aroma because of the
mango and Citra, and Amarillo dry hops.

Oedipus Breweing - Zon, zee en het leven op strand inspireerde deze interpretatie van een
Gose. Fris, licht zuurtje, veel citrus en een beetje zoutig. - Sun, sea and the beach life inspired
this interpretation of a Gose. Fresh and sour, lots of citrus with some salty hints too.

SAISON
Bird - Datisandere Koekoek
Farmhouse Ale - Saison / 5.6% ABV / 30 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 160 CAL €5.20

Affligem Tripel
Belgian Tripel / 9% ABV / Opwijk, Vlaanderen

30cl 230 CAL €4.50

Bird Brewery - Deze saison is een blonde, frisse knaller met drie fruitige hopsoorten. De funky
gist geeft het bier een droge, kruidige smaak - This saison is a blonde, fresh banger with 3
fruity kinds of hop. The funky yeast gives the beer a dry, spicy flavour. !! ONE LITER OF BIRD
SOLD = 1 NEW TREE PLANTED !!

TRIPEL
Affligem Brouwerij - De koning van de abdij bieren. Gebrouwen sinds 1074 volgens het
Formula Antiqua Renovate. Het is amber-goud en schenkt met een stevige schuimkraag en
aroma, geeft een complexe en volle smaak. Tweede gisting in de fles - The king of the abbey
beers. Brewed since 1074 by the Formula Antiqua Renovate. It is amber-gold and pours with a
deep head and original aroma, delivering a complex, full bodied flavour. Secondary
fermentation in the bottle.
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TRIPEL
DAVO Road Trip
Belgian Tripel / 8.5% ABV / 28 IBU / Deventer, Overijssel

33cl 240 CAL €5.50

Gebrouwen door Vrouwen - Tricky Tripel
Belgian Tripel / 7.8% ABV / 22 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 220 CAL €5.10

LeFort Tripel
Belgian Tripel / 8.8% ABV / 18 IBU / Bellegem, Vlaanderen

33cl 250 CAL €4.90

DAVO - Een blonde en krachtige tripel. Het goudgele bier is zoet en verwarmend door het
stevige alcoholpercentage - A blonde and powerful tripel. The yellow/gold beer is a bit sweet
and warming due to its higher alcohol percentage.

Gebrouwen Door Vrouwen - De Tricky Tripel is één van de eerste biertjes dat de dames thuis
hebben geprobeerd om te brouwen. Dit bier is zo vol van mout en smaak dat het some nogal
'tricky' wordt, dus zorg ervoor dat je controle houdt! - The Tricky Tripel is one of the first beers
that they tried to brew at home. This beer is so full of malt and taste that it gets ‘tricky’
sometimes. So make sure you stay in control!

Brouwerij Omer Vander Ghinste - Gekozen als beste Tripel ter wereld, het onderscheidt
zichzelf met een strakke, fruitige aroma van vanille en kruidnagel met een mooie volle smaak
met fruitigheid als banaan en rode appeltjes - Elected as best Tripel in the world, it sets itself
apart through its crisp, fruity aroma of vanilla and clove and beautifully rounded full flavour
with hints of bananas and red apples.

DUBBEL & DONKER - DUBBEL & DARK
Affligem Dubbel
Belgian Dubbel / 6.8% ABV / Opwijk, Vlaanderen

30cl 170 CAL €4.20

Brand Dubbelbock
Bock - Doppelbock / 7.5% ABV / 27 IBU / Wijlre, Limburg

30cl 190 CAL €3.90

Affligem Brouwerij - Complexe kruidnagel, anijs, rozijn en banaan aroma's. Een diepe kruidige
kruidnagel smaak verzacht in een milde caramel, fruitige smaak - Complex clove, spice, anise,
raisin, molasses and banana aromas. A deep spicy clove flavor mellows into softer, caramel
fruity taste.

Koninklijke Brand Bierbrouwerij - Brand Dubbelbock dankt zijn rijke en robuuste smaak aan
de dubbele rijping - Brand Dubbelbock gets it's rich and strong flavor from its double aging
process.
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DUBBEL & DONKER - DUBBEL & DARK
DAVO Darkness
Belgian Dubbel / 7.5% ABV / 25 IBU / Deventer, Overijssel

33cl 210 CAL €5.50

De Molen - Hamer & Sikkel
Porter - English / 5.2% ABV / 33 IBU / Bodegraven, Zuid-Holland

33cl 150 CAL €5.20

La Trappe Dubbel
Belgian Dubbel / 7% ABV / 22 IBU / Berkel-Enschot, Noord-Brabant

33cl 200 CAL €4.80

DAVO - Er zijn Dubbels en je hebt Souts. De DAVO Darkness zit er een beetje tussenin, met een
goede, moutige smaak en een kleur zo duister als de nacht! - There's Dubbels and there's
Stouts. The DAVO Darkness is somewhere in between, with a great, malty taste and a color as
dark as the nights sky!

Brouwerij de Molen - Een stevige porter met een gebrande, moutig karakter. Het geeft
chocolade, koffie en houtige smaken die overgaan in een zachte maar intense bitterheid - A
robust porter with a mainly – roasted - malty character. Giving it chocolate, coffee and wood
flavours finishing in a soft but intense bitterness.

Bierbrouwerij De Koningshoeven - Een rijke mout smaak met een zoetje en karamel smaak.
Het drinkt lekker weg, ondanks dat de nagisting op de fles het een flinke structuur en intense
smaak geeft - A rich malty flavour with a touch of sweetness and caramel. It's smooth, but
post-fermentation gives it a real body and intense flavour at the same time.

QUADRUPEL, HEAVY & BARREL AGED
De Molen - Bommen & Granaten
Barleywine / 11.9% ABV / 30 IBU / Bodegraven, Zuid-Holland

33cl 330 CAL €5.80

De Molen - Mout & Mocca
Stout - Imperial / 10% ABV / 81 IBU / Bodegraven, Zuid-Holland

33cl 280 CAL €6.40

Brouwerij De Molen - Het sterkst biertje van de Molen. Zoet, veel rijp fruit, veel mout, en
een zachte bitterheid om het uit te balanceren - The strongest in De Molen's range of
beers. Sweet, loads of ripe fruits, loads of malts, soft bitterness balancing all the first
mentioned.

Mout & Mocca is especially brewed for lovers of both coffee and imperial stout. Rich and
full, sweet and roasted. A perfect beer to finish your diner with. Flavour indication: coffee
(strong), chocolate Translates as Malt & Mocha
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QUADRUPEL, HEAVY & BARREL AGED
La Trappe Quadrupel
Belgian Quadrupel / 10% ABV / 22 IBU / Berkel-Enschot, Noord-Brabant

33cl 280 CAL €5.40

Bierbrouwerij De Koningshoeven - Het eerste quadrupel ooit gebrouwen, oorspronkelijk
als een seizoensbier voor de echte liefhebber. Een wijn onder de bieren met aroma's van
banaan, amandel en vanille - The first quadrupel ever brewed, intentionally as a seasonal
for the real beer lovers. A wine amongst beers with aromas of banana, almond and
vanilla.

Uiltje Black & Tan - LIMITED
Uiltje Black & Tan / 9.5% ABV / Eindhoven, Noord-Brabant

33cl Can 240 CAL €6.80

Uiltje Brewing Company & Van Moll - Een batch van Uiltje's Dr. Raptor Imperial IPA en Van
Moll's Ons Blackie Imperial stout zijn samen gaan gisten! - A batch of Uiltje's Dr. Raptor
Imperial IPA and Van Moll's Ons Blackie Imperial stout both went in the same fermentor!

FRUIT
Amstel Radler Citroen
Shandy / 2% ABV / Zoeterwoude, Zuid-Holland

30cl 50 CAL €3.00

Heineken Brouwerij - De natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater. Amstel Radler is
dubbel verfrissend met slechts 2% alcohol - The natural mix of Amstel beer and lemonade.
Amstel Radler is twice as refreshing and contains only 2% alcohol.

Apple Bandit Crisp Apple
Apple Cider / 4.5% ABV / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 130 CAL €3.70

Bush Pêche Mel
Fruit Beer / 8.5% ABV / 16 IBU / Pipaix, Wallonie

33cl 240 CAL €4.90

Heineken Brouwerij - Dankzij de perfecte mix van knisperfrisse appels ontstaat een cider met
een pure smaak - Cider made with fresh apples with a pure taste.

Brasserie Dubuisson - De perzik extracten gemengd met de Bush Ambrée. Een gebalanceerd
en stevig fruit biertje met een volle smaak, dat zowel qua smaak als geur veel perzik achterlaat
- The peach extracts mingled with the the Bush Ambrée. A balanced fruit beer with a firm body
that tastes full in the mouth, gifting both palate and nose with lingering notes of peach.
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FRUIT
Delirium Red
Fruit Beer / 8% ABV / 10 IBU / Melle, Vlaanderen

33cl 220 CAL €4.90

Kriek Max
Lambic - Kriek / 3.5% ABV / Bellegem, Vlaanderen

30cl 90 CAL €3.90

Brouwerij Huyghe - Diep en rood, zoet en fruitig op de mond met hint van amandelen en
mild-zure kersen. Gewoon een heerlijk dessert biertje - Sweet and fruity, with hints of almond
and a nice balance between sweet and sour. An excellent dessert beer.

Brouwerij Omer Vander Ghinste - Een kersenbiertje met bier van spontane gisting als basis, 18
maanden lang gerijpt in eiken vaten. Dit basis bier is verrijkt met 25% kersensap - Kriek Max is
a cherry flavoured beer, based on beer of spontaneous fermentation, matured for 18 months
in oak casks. This base beer is enriched with 25% cherry juices.

ALCOHOLVRIJ - NON-ALCOHOLIC
Amstel 0.0
Non-Alcoholic Beer / Zoeterwoude, Zuid-Holland

30cl €2.80

Affligem Blond 0.0%
Non-Alcoholic Beer / Opwijk, Vlaanderen

30cl €3.20

Brand Weizen 0,0
Non-Alcoholic Beer / Wijlre, Limburg

30cl €3.00

Heineken Brouwerij - Amstel 0.0% is een geheel alcoholvrij bier met de vertrouwde smaak van
Amstel - Amstel 0.0% is a completely non-alcoholic beer with the familiar flavour of Amstel.

Affligem Brouwerij - De rijke smaak van een Belgisch blond abdijbier zonder alcohol: zachte
fruitigheid en een mild bitter einde - The rich flavor of a Belgian blonde abbey beer without
alcohol: gentle fruitiness with a slightly bitter finish.

Koninklijke Brand Bierbrouwerij - Alcoholvrije variant van de vertrouwde Weizen. Nog altijd
even zacht en lekker in het zonnetje - Non-alcoholic version of the familiar Weizen. Just as
smooth and tasty to enjoy underneath the sunshine.
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ALCOHOLVRIJ - NON-ALCOHOLIC
VandeStreek - Playground
Non-Alcoholic Beer / 0.5% ABV / 50 IBU / Utrecht, Utrecht

33cl 15 CAL €4.00

Vandestreek Bier - De eerste Nederlandse Alcoholvrije IPA. Een volle smaak door 5
verschillende hopsoorten en een lekker bittertje. Maar dan kun je wel nog gewoon achter het
stuur kruipen. Of aan een danswedstrijd meedoen. Dat is aan jou :) - The first Dutch nonalcoholic IPA. Full flavour from 5 hops and a nice bitterness. However, you can still get behind
the wheel after this one. Or join a dancing competition. Up to you :)
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