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BEER MENU SPRING 2022
TAP BIEREN - DRAFT BEERS
1. Brand Pilsener
Pilsner / 5% ABV / 27 IBU / Wijlre, Limburg

25cl 110 CAL €2.90

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

25cl 110 CAL €3.70

3. Jopen Blurred Lines
IPA - New England / 5.3% ABV / 20 IBU / Haarlem, Noord-Holland

25cl 110 CAL €4.20

4. Kompel L'or Noir
Belgian Tripel / 8.2% ABV / 20 IBU / Maasmechelen, Vlaanderen

25cl 170 CAL €4.20

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.

Jopen Brouwerij - Blurred Lines is een klassieke New England IPA. Troebel, fruitig en sappig
met aroma’s van citrus, passievrucht, perzik, ananas en mango - Blurred Lines is a classic New
England IPA. Hazy, fruity and juicy with aromas of citrus, passionfruit, peach, pineapple and
mango.

Brouwerij Kompel - Deze verse, zachte tripel is gebrouwen met 4 verschillende granen en 50%
Belgische hop varianten voor een complex karakter. Het bier kleurt mooi goud-geel in het glass
met een stevige schuimkraag - This fresh, soft triple is brewed with 4 different grains and 50%
Belgian hop varieties for a strong character. The beer turns a beautiful golden yellow in the
glass and has a strong foam head.
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TAP BIEREN - DRAFT BEERS
5. Tongerlo LUX
Belgian Blonde / 6% ABV / 20 IBU / Boortmeerbeek, Vlaams Brabant

25cl 130 CAL €4.00

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

25cl 170 CAL €4.20

Brouwerij Haacht Brasserie - Beoordeeld als 's werelds beste biertje van 2014. Lekker
gebalanceerd met fruitigheid en hop-bitterheid - Crowned the 'World's Best Beer 2014'. Nice
and balanced with a fruity and hoppy aroma.

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 €5.40

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 - American / 5.9% ABV / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 160 CAL €4.50

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 / 24 IBU / Opwijk, Vlaanderen

30cl 140 CAL €4.40

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
Brouwerij 't IJ - Paasij
Maibock / Lentebock / 7% ABV / 30 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 200 CAL €5.20

De Molen - Fruit & Kruid
Belgian Blonde / 6.2% ABV / 22 IBU / Bodegraven, Zuid-Holland

33cl 170 CAL €5.20

Delirium Tremens
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 24 IBU / Melle, Vlaanderen

33cl 240 CAL €5.20

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

33cl 210 CAL €4.90

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

33cl 170 CAL €5.40

Brouwerij 't IJ - Een mooie balans van fruit, koriander, gist en hop, met een aanhoudende,
verse, zoete smaak. Een prima biertje om de start van de lente mee te vieren! - A nicely
balanced mix of fruit, coriander, yeast and hops with a long-lasting, fresh, sweet flavour. An
excellent beer for celebrating the arrival of spring!

Brouwerij de Molen - Dry hopped met Japanse Sorachi Ace. Deze hopsoort geeft veel citrus en
zoete fruit zoals lychee - Dry hopped with Sorachi Ace, this of Japanese origin hops provides
beautiful aromas such as citrus and sweet fruits in which lychee predominates.

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!
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BLONDE & GOLDEN ALE
Kompel Prion des Fleurs
Honey Beer / 8% ABV / 17 IBU / Maasmechelen, Vlaanderen

33cl 220 CAL €4.90

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

33cl 220 CAL €5.00

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

33cl 220 CAL €4.90

Stadsbrouwerij Maastricht - Royale Martinus
Blonde Ale / 5.4% ABV / Maastricht, Limburg

33cl 150 CAL €5.70

Brouwerij Kompel - Kompel Prion des Fleurs is een goudblond honingbier van hoge gisting. De
bladhoning is afkomstig uit het Nationaal Park Hoge Kempen/Mechelse Heide. Het bier werd
voor het eerst gebrouwen naar aanleiding van 30 jaar mijnsluiting in Eisden in 2017 - Kompel
Prion des fleurs is a golden blond honey beer of high fermentation. The heather honey comes
from the National Park Hoge Kempen/Mechelse Heide. The beer was first brewed in 2017 to
commemorate the closure of the Eisden mine 30 years earlier.

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

Stadsbrouwerij Maastricht - Hoppig blond bier waar het gebruik van korianderzaad en
Amerikaanse hoppen een verfrissend karakter geven aan een milde bitterheid - hoppy blonde
beer which uses coriander seed and American hops to give a refreshing character to a mild
bitterness.

WIT & WEIZEN - WHEAT & WEIZEN
Brouwerij 't IJ - IJwit
Witbier / 6.5% ABV / 21 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 180 CAL €4.80

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.
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WIT & WEIZEN - WHEAT & WEIZEN
Paulaner Hefe-Weizen
Wheat Beer - Hefeweizen / 5.5% ABV / 16 IBU / Munich, Bayern

33cl 150 CAL €4.10

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.

Uiltje - Pineapple Weizen
Wheat Beer - Hefeweizen / 5% ABV / 6 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl Can 130 CAL €4.80

Uiltje Craft Beer - Officieel geen echte weizen, want daar mag natuurlijk geen ananas aan
worden toegevoegd. Neemt niet weg dat dit een verrassend lekkere combinatie is!
Heerlijk voor op het terras - Officially not a real weizen, because you can't add any
pineapple to that. Doesn't mean that it isn't a surprisingly good combination! Perfect for
when you're sitting outside

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

33cl 130 CAL €4.10

Duvel Moortgat - Witbier, frisse smaak en afdronk. Romig karakter - Wheat beer,
refreshing flavour and finish. Creamy character.

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

33cl Can 160 CAL €5.20

BrewDog Light Speed
IPA - Session / 4% ABV / Ellon, Aberdeenshire

33cl Can 100 CAL €6.80

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 Brewery - Volgestopt met new wave hops van het westen van Amerika maakt dit
een granaat dat ontploft in een fruit-, citrus- en piney explosie - Packed with new wave
hops from the Pacific north west of America this pocket rocket of a beer hits you hard with
a fruity, citrussy and piney onslaught.
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PALE ALE & IPA
BrewDog Vagabond Gluten Free
Gluten-Free / 4.5% ABV / 55 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl 130 CAL €5.30

DAVO Hang Out
IPA - International / 4.7% ABV / 23 IBU / Deventer, Overijssel

33cl 130 CAL €5.40

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.

DAVO - Ondergistend, vol simcoe hop en laag in alcohol. Wat ons betreft de ultieme
dorstlesser voor in jouw favoriete hangout - Bottom fermented, full of simcoe hop and low
in alcohol. The ultimate thirst quencher for your favourite hangout.

Jopen - Enter the Matrix - LIMITED
IPA - New England / 6.5% ABV / Haarlem, Noord-Holland

33cl Can 160 CAL €6.80

Jopen - Wakey Wakey, Hops 'n Bakey - LIMITED
IPA - American / 6% ABV / 45 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl Can 150 CAL €6.80

Jopen Brouwerij - Deze NEIPA is super zacht met tropische fruit smaken met een beetje
rood fruit door het gebruik van Europees hop - This NEIPA is super smooth with tones of
tropical fruits and even some red fruit notes coming from European hops.

Jopen Brouwerij - Als je echt van koffie houdt... Laat je niet in de maling nemen door de
blonde kleur, want het smaak van koffie en fruit geeft je een BAM! eff6,ect. Wakey wakey!
- If your really love coffee… Don’t be fooled by the blonde color, because the coffee and
fruity flavors provides a BAM! effect. Wakey, wakey!

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

33cl 180 CAL €5.30

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.

April 13, 2022

Page 6 of 14

Subscribe to us on Untappd

PALE ALE & IPA
Lagunitas Hazy Wonder
New England IPA / 6% ABV / 25 IBU / Petaluma, CA

33cl Can 150 CAL €5.40

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

35,5cl 190 CAL €5.10

Lagunitas Brewing Company - Dit fascinerend brouwsel zit vol met schitterende Sabro,
Citra en Cashmere hop dat voor heerlijke zachte tropische smaken zorgt - This fascinating
ferment is full of fabulous Sabro, Citra and Cashmere hops for a smooth, tropical
fruitiness.

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.

Thornbridge Jaipur
IPA - American / 5.9% ABV / 55 IBU / Bakewell, Derbyshire

33cl Can 150 CAL €5.90

Thornbridge Brewery - Een citrus dominante IPA. Het begint zacht en gaat over naar een
sterke hopsmaak geaccentueerd met honing - A citrus dominated India Pale Ale. Its
immediate impression is soft and smooth yet builds to a crescendo of massive hoppiness
accentuated by honey.

Thornbridge Jamestown
IPA - New England / 5.9% ABV / 25 IBU / Bakewell, Derbyshire

33cl 160 CAL €5.80

Thornebridge - Steady on the Jaips
IPA - Imperial / 8% ABV / Bakewell, Derbyshire

44cl 300 CAL €8.30

Thornbridge Brewery - Jamestown is zacht qua body en sterk qua karakter. Verwacht een
boeket van steenfruit en citrus, gevolgd door tropisch fruit zoals papaya en ananas Jamestown is soft in body and huge in character. Expect a bouquet of stone fruit and
citrus, followed by flavours of papaya and pineapple on the palate.

Thornbridge Brewery/Deya - Een dikke, sappige DIPA! Deze collab resulteert in een
tropisch bouquet dat overgaat in grapefruit en ananas met een lekkere bittere afdronk - A
huge, juicy DIPA! This collab results in a tropical bouquet that goes into grapefruit and
pineapple with a nice bitter finish.
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PALE ALE & IPA
Uiltje - Dikke lul 3 bier!
Hoppy pale ale / 5.6% ABV / 60 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl Can 140 CAL €5.70

Uiltje - Fred & Willamette
IPA - American / 6.2% ABV / 40 IBU / Haarlem, Noord-Holland

44cl Can 230 CAL €8.50

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 Brewing Company - Hey Dumb Dumb, this Stone Age IPA explores your inner
caveman. Jampacked with oldschool Bedrock hops like Willamette, it’s got more bark than
Pearl Slaghoople and more bite than a saber-toothed cat. Less hop bomb than herbal
Cactus Coola, it’s the perfect beer to share with the Great Gazoo. A Stone Age IPA never
grows old, kinda of like Wiiilllmaa! herself. And a Yabba Dabba Doo! is for you.

ZUUR - SOUR
Jopen Mr. Nice Pie - LIMITED
Sour - Fruited / 4.8% ABV / Haarlem, Noord-Holland

33cl Can 120 CAL €5.70

Jopen Brouwerij - Deze pastry sour zit vol met blauwe bessen, bramen en frambozen dat
het een gekke kleur en te gekke smaak geeft. Een beetje kaneel en vanille maken dit
helemaal een Nice Pie - Red & blue, just for you! We packed this Pastry Sour with
blueberry, blackberry and raspberry which give it a funky colour and lovely fruity taste.
Some cinnamon and vanilla gives it that sweet pie touch.

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

33cl 110 CAL €4.80

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.
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ZUUR - SOUR
Thornbridge Allott
Sour - Fruited / 4.8% ABV / 5 IBU / Bakewell, Derbyshire

33cl Can 120 CAL €5.50

Thornbridge Brewery - Pink lemonade sour met aardbei en rabarber dat het bier
fantastisch aanvult - Pink lemonade sour packed with classic garden fruits, strawberry and
rhubarb which compliment the beer fantastically.

SAISON
Bird - Datisandere Koekoek
Farmhouse Ale - Saison / 5.6% ABV / 30 IBU

33cl 160 CAL €5.80

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

30cl 230 CAL €4.70

DAVO Road Trip
Belgian Tripel / 8.5% ABV / 28 IBU / Deventer, Overijssel

33cl 240 CAL €5.90

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.

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

33cl 250 CAL €5.10

Oedipus - Thai Thai
Belgian Tripel / 8% ABV / 20 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 220 CAL €5.00

Stadsbrouwerij Maastricht - De Krachtige Victoria
Belgian Tripel / 8.9% ABV / Maastricht, Limburg

33cl 250 CAL €5.70

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.

Oedipus Brewing - In een poging om een tripel te maken dat iets spannender is dan de
meesten, is het gekruid geworden als een Thais gerecht. Citroengras, laoswortel, koriander,
sinaasappelschil en rode chili peper mengen zich met exotische late hoppen in deze tripel - In
an effort to make a tripel a bit more exciting than most examples out there, it got spiced like a
Thai dish. Lemongrass, Galangal root, coriander, orange peel and chilli pepper blend in with
some exotic latehops in this tripel.

Stadsbrouwerij Maastricht - Een viergranen tripel met een gekozen combinatie van gist en
hoppen maken het tot een krachtig en kruidig bier. Genoemd naar Victoria, de Godin van de
overwinning - A tripel made with 4 grains with a specific selection of yeast and hops. This
makes it a powerful and herbal beer. Named after Victoria, the goddess of victory.

AMBER
Stadsbrouwerij Maastricht - De Maltezer
Lager - Amber / 6.5% ABV / 32 IBU / Maastricht, Limburg

33cl 180 CAL €5.70

Stadsbrouwerij Maastricht - Een amber bier met een mooie balans tussen zoet en frisse
bitterheid. De brouwerij doneert per verkocht flesje een klein bedrag aan de Maltezer Order in
Malta - An amber beer with a nice balance between sweet and hop bitterness. The brewery
donates a small portion to the Order Of Malta for each bottle sold.
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DUBBEL & DONKER - DUBBEL & DARK
Affligem Dubbel
Belgian Dubbel / 6.8% ABV / 21 IBU / Opwijk, Vlaanderen

30cl 170 CAL €4.40

DAVO Darkness
Belgian Dubbel / 7.5% ABV / 25 IBU / Deventer, Overijssel

33cl 210 CAL €5.90

Gebrouwen Door Vrouwen - Pumpkin Party
Pumpkin ale / 6.9% ABV / 27 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 190 CAL €5.10

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

33cl 200 CAL €4.80

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.

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!

Gebrouwen Door Vrouwen - Een amberkleurige ale gebrouwen uit vier hollandse
moutsoorten en zelf geroosterde pompoen. Kaneel, steranijs en nootmuskaat maken dit bier
een echt herfstbier - An amber ale brewed from 4 dutch malt varieties and roasted pumpkin.
Cinnamon, star aniseed and nutmeg truly makes this a beer for autumn.

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% ABV / 30 IBU / Bodegraven, Zuid-Holland

33cl 310 CAL €5.80

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.
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QUADRUPEL, HEAVY & BARREL AGED
De Molen - Hel & Verdoemenis
Stout - Russian Imperial / 10% ABV / 102 IBU / Bodegraven, Zuid-Holland

33cl 280 CAL €6.40

Brouwerij de Molen - Bomvol smaak. Bittere, geroosterde chocolade en koffie - Packed with
flavor. Bitter, roasted, chocolate, coffee. Translates as Hell & Damnation.

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

35,5cl 360 CAL €7.30

Flying Dog Brewery - "For that other night, that other goddamn night"

Kasteel - Cuvée du Château
Belgian Quadrupel / 11% ABV / Izegem, Vlaanderen

33cl 310 CAL €5.80

La Trappe Quadrupel
Belgian Quadrupel / 10% ABV / 22 IBU / Berkel-Enschot, Noord-Brabant

33cl 280 CAL €5.60

VandeStreek CEAUX CANE 2020
Smoked Imperial IPA / 10% ABV / 55 IBU / Utrecht, Utrecht

33cl 280 CAL €6.80

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck - Dit speciaalbier evenaart de smaak van een tien jaar
gerijpte Kasteel Donker en doet denken aan porto. De toetsen van geroosterde en
gekarameliseerde mouten worden gevolgd door een delicate hopbitterheid in de afdronk The taste is similar to an aged Kasteel Donker that has been maturing for ten years with hints
of port. Delicate hop bitters in the finish follow the initial hints of roasted and caramelised
malt.

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.

VandeStreek Brouwerij - Dit legendarische bier moest terugkomen vonden Little Beershop,
vandeStreek bier en natuurlijk CEAUX. Ditmaal in blik. Niet voor watjes - This legendary
collaboration beer had to return. This time in a can. Not for pussies.
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FRUIT
Amstel Radler Citroen
Shandy / 2% ABV / Zoeterwoude, Zuid-Holland

30cl 50 CAL €3.50

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 €4.10

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

33cl 240 CAL €5.10

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 €4.10
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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.

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.

April 13, 2022

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

30cl €3.60

Amstel 0.0
Non-Alcoholic Beer / Zoeterwoude, Zuid-Holland

30cl €3.00

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.

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.

Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei
Non-Alcoholic Beer / 10 IBU / Munich, Bayern

33cl 15 CAL €3.40

Paulaner Brauerei - De bekende Paulaner Weizen, maar dan zonder alcohol, met de
lekkere smaak! - The usual Paulaner Weizen, but then without alcohol, with the good flavor!

VandeStreek - Playground
Non-Alcoholic Beer / 0.5% ABV / 50 IBU / Utrecht, Utrecht

33cl Can 15 CAL €4.20

Vandestreek - Pony Play
Non-Alcoholic Beer / 0.5% ABV / Utrecht, Utrecht

33cl Can 15 CAL €4.40

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
non-alcoholic 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 :)

VandeStreek Bier - Stout zijn zonder straf te krijgen. Deze non alcoholic stout zal jou niet zo
snel schaakmat zetten! - A stout you can enjoy without being naughty.
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