
HIGH BEER
Maak eerst een keuze uit onderstaande opties.

Optie 1: 3 bieren van de wisseltap (0,15 cl)
Kijk op het krijtbord aan de wand voor ons actuele assortiment 

op de tap.

Optie 2: Kies drie bieren uit ons assortiment
U kunt een keuze maken uit ons gehele bierassortiment. Bij verschillende 

bieren wordt een meerprijs berekend. Op deze kaart zijn deze meerprijzen 
terug te vinden.

De bieren op de kaart zijn van licht naar zwaar beschreven. Wij raden u aan 
om met lichter bier te beginnen en met zwaarder bier te eindigen. Op deze 

manier kunt u optimaal van alle bieren genieten.

-HAPJES-
Brood met dip & nacho’s met guacamole en tomatensalsa

Selectie van 6 kleine voorgerechtjes van onze menukaart



RADLER
AMSTEL RADLER 2,0 -
De natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater. Amstel Radler is dubbel verfrissend en bevat 2% 
alcohol.

FRUIT BIER
LIEFMANS FRUITESSE 4,2 -
De basis van deze drank bestaat uit een mengeling van Liefmans Oud Bruin, bier van één tot drie 
jaar oude krieken en blond bier. Het geheel wordt versneden met verse vruchtensappen van aardbei, 
framboos, krieken, vlierbessen en bosbessen. Het resultaat is een zomers, zoet en helderrood  fruitbier 
dat wat weg heeft van de frisse toets die een koel glas witte wijn kenmerkt.

ROSÉ BIER
WIECKSE ROSE 4,0 -
Een heerlijk zacht en fruitig witbier met een toegankelijke, friszoete smaak en sensuele afdronk. 

CIDER
JILLZ 5,0 -
Een sprankelende cider met een subtiele appelsmaak. 

JILLZ RED 5,0 -
Sparkling appel cider met kers en framboos

APPLE BANDIT 4,5 -
Een verfrissende cider met de juiste, toegankelijke balans tussen zoet en zuuren wordt geserveerd met 
veel ijs.

ZOMERBIER
DESPERADOS 5,9 1,00
Een echte dorstlesser door de combinatie van fris bier, pittige tequila en een vleugje verkwikkende 
limoen.

IJ BIRI 4,7 1,00
Dit uitermate frisse bier van brouwerij ‘t IJ is gebrouwen met maïs. Dat maakt hem lekker doordrinkbaar 
en het percentage van 4,7 maakt dat je nog best even wat langer in ‘t zonnetje kan blijven zitten!

     ALC. % MEERPRIJS
AFFLIGEM BLOND 0.0% (FLES) 0,0 1,00
Alcoholvrij abdijbier. Dit fruitige bier is rijk van smaak en heeft een bittertje in de nasmaak.
Deze blond heeft zijn smaak en aroma’s behouden, slechts de alcohol is verdwenen.

PLAYGROUND 0.0% (FLES) 0,0 2,00
Fruitig en rijk met een hint van grapefruit en dennen. Veel hop en lichtbitter van smaak. Eerste 
Nederlandse Alcoholvrije IPA! Tijdens de Dutch Beer Challenge 2018 won dit bier een zilvere medaille.

LIEFMANS FRUITESSE 0.3% (FLES) 0,3 1,00
De vertrouwde Liefmans Fruitesse, maar dan alcoholvrij. Ook in deze Liefmans proef je 
het fruitige boeket van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei.

BRUGSE SPORT ZOT 0.4% (FLES) 0,4 2,00
Sportzot is het eerste alcoholvrije speciaalbier met smaak uit België. Het is een karaktervol 
alcoholvrij hier met een frisse hoppigheid, een mooie volmondigheid en dit zonder zoet te smaken.

LAAG ALCOHOLISCH / ALCOHOLVRIJ



WIT BIER
  ALC. % MEERPRIJS
WIECKSE WITTE 5,0 -
Typisch witbier, waarin je de smaak herkent van citrusschillen.
 

IJ WIT 6,0 2,00
Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk lekker doordrinkt. Het is licht troebel, mooi goud van kleur 
en  heeft een zachte schuimkraag. Afgemaakt door een fijne licht zoete afdronk is de IJ Wit een lekkere 
dorstlesser.

IPA
JOPEN MOOIE NEL IPA 6,5 1,00
Dit bier heeft een lichtzure smaak met bittere hop, citrus en koriander. Hij is vernoemd naar het meer 
tussen Spaarndam en Haarlem, de Mooie Nel.

IJ IPA 7,0 2,00
Niet alleen tijdens het brouwen, maar ook tijdens het rijpen is de hop toegevoegd aan dit amberkleurige 
bier, wat heerlijke aroma’s van bloemen en grapefruit geeft. Een bier met een fruitige bittere afdronk die 
je lang zult blijven proeven. 

BLOND
FLOREFFE BLOND  6,3 1,00
Dit goudkleurige en lichte blonde abdijbier biedt een zeer mooie aromatische complexiteit door 
gemoute, gecarameliseerde en fruitachtige aroma’s zoals banaan of zelfs ananas te combineren.

MANEBLUSSER  5,8 1,00
Een vlot drinkbaar blond bier met een licht citrus aroma en een fijne afdronk, gebrouwen volgens de 
traditionele methode van hoge gisting met een hergisting op fles.

BRUGSE ZOT BLOND 6,0 1,00
Brugse Zot is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma. Het bier wordt  
gebrouwen met vier verschillende moutsoorten en twee aromatische hopvarianten, die het bier een 
unieke smaak geven. Het is een evenwichtig doordrinkbier met karakter!

OMER BLOND  8,0 1,00
Dit is een overheerlijk blond bier van hoge gisting met nagisting op de fles, gebrouwen volgens 
traditioneel recept. OMER. dankt zijn fijn, fruitig aroma en subtiele bitterheid aan de nauwkeurig 
uitgekozen grondstoffen. DUBBEL
FLOREFFE DUBBEL 6,3 1,00
Het traditionele dubbel wordt nog steeds met gist op de fles afgevuld om de laatste ontwikkeling door te 
maken en te rijpen, precies zoals de monniken het lang deden. De Floreffe Dubbel wordt met  verschillende 
moutsoorten gebrouwen. De kleur is donkeramber met een lichtbruine schuimkraag. De geur fruitig en 
moutig en in haar smaak proef je de donkere vruchten met hop en gerst op de achtergrond.

WESTMALLE DUBBEL 7,0 1,00
Een donker, roodbruin trappistenbier met nagisting in de fles, De crèmekleurige schuimkraag geurt 
naar speciale mout. De smaak is rijk en complex, kruidig en fruitig, met een frisbittere finale. Het is een  
evenwichtig kwaliteitsbier met een zacht mondgevoel en een lange, droge afdronk.

IJ NATTE 6,5 2,00
Een zachte, donker dubbel bier. Door het gebruik van donkere mout heeft de Natte een roodbruine 
kleur. Die mout zorgt eveneens voor de zacht geroosterde smaak. Afgemaakt met zachtbittere hop is dit 
een mooi gebalanceerd bier.

AFFLIGEM DUBBEL 6,8 1,00
De kleur is eerder robijnrood dan bruin en dat is eigenlijk best prettig. In de smaakt vindt u een lichte 
kruidigheid die de goede doordrinkbaarheid verder verhoogt. Vanzelfsprekend met nagisting op fles!



ZWAAR BLOND
LA CHOUFFE 8,0 1,00
La Chouffe, ook wel kabouterbier, is een ongefilterd blond bier, zowel hergist op vat als op fles. Het is 
een aangenaam fruitig bier, gekruid met koriander en een lichte hopsmaak.

DUVEL 8,5 1,00
Een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter. Het 
aparte  brouwproces, dat zo’n 90 dagen duurt, garandeert een pure stijl en een aangename alcoholzoete 
smaak.

HOPUS 8,5%  8,5 -
De Hopus is gebrouwen met maar liefst vijf verschillende hopsoorten in een brouwerij die maar liefst zes 
generaties brouwervaring heeft. Dit bier is echt vol van smaak in zijn bitterheid. Je proeft duidelijk de  
verschillende soorten hop, in combinatie met het alcoholpercentage geeft dit een absolute, krachtige 
smaak!

GERSTEWIJN
ST. BERNARDUS ABT 12 10,5 2,00
Dit Belgisch Abdij bier is de absolute top in de hiërarchie van de St. Bernardusbieren! Een donker ivoorkleurig 
bier van hoge gisting. Laat zich vlot drinken door zijn zachte volmondige smaak. De Abt heeft een zeer fruitig 
aromaboeket.

QUADRUPEL
STRAFFE HENDRIK QUADRUPEL 11,0 2,00
Een donker en vol bier van hoge gisting, gebrouwen met een speciale selectie mouten die het bier zijn 
karaktergeven. Levendig bier van hoge gisting dat zich in de fles blijft ontwikkelen.

  ALC. % MEERPRIJS
PAUWEL KWAK 8,5 1,00
Deze Belgische tripel heeft een diepe, heldere, donkere amber kleur. Hij smaakt naar de heerlijke lichte 
zoetheid van kandij en karamel. Een bitterheid vult de mond en een toon van zoethout is waarneembaar. 
Bij de afdronk komt de bitterheid naar voren.

IJ ZATTE 8,0 2,00
Het is een stevig goudgeel bier met een geur van vers fruit en hier en daar een vleugje graan. De smaak 
is licht zoet en eindigt in een fijne droge afdronk.

MOEDER OVERSTE TRIPEL 8,0 2,00
Uit eerbied voor zijn schoonmoeder zette een Waalse brouwer zich aan de ketels en zo kwam hij tot 
Moeder Overste, een waarlijk hemels bier! Deze Belgische tripel heeft kruiden, hout- en fruitgeuren 
gemengd met mout en een fijne bitterheid. De kleur is misschien verrassend, want het is amberkleurig.

GOUDEN CAROLUS TRIPEL 9,0 2,00
Een zuiver, ietwat kruidig en doch verfrissend goudblond bier. In 2002 won dit bier de Gold Award op de  
tweejaarlijkse World Beer in de categorie ‘Tripel’. In 2010 won dit bier goud op de European Beer Star in 
de categorie ‘Belgian Style Tripel’.  

AFFLIGEM TRIPEL 9,5 1,00
Deze tripel wordt met gist op de fles afgevuld. Een volle, ronde smaak en een massieve schuimkraag 
maken dit een toptripel!

WESTMALLE TRIPEL 9,5 2,00
Het is een complex bier met veel fruitigheid, je proeft rijpe banaan en een fijne hopbitterheid. Het 
mondgevoel is rond en vol. De afdronk is lang, droog en aangenaam bitter.

TRIPEL

AMBER TRIPEL


