
Trappisten 
 
Tynt Meadow alc. 7,4%         6,95 
Tynt Meadow English Strong Dark Ale is het allereerste Engelse kloosterbier met het 

prestigieuze Authentieke Trappist Productlabel, dat liefdevol gebrouwen wordt volgens de 
strengste trappistentradities. Het is een prachtig mondvol karamel, zoete pruimen en 

rijke chocolade in een robuuste kastanjekleurige body. De monniken van het klooster  

Mount Saint Bernard hebben hemel en aarde bewogen om een werkelijk voortreffelijk 
bier te produceren. 

 
 

Westmalle Dubbel alc. 7%         4,00 

Dubbel van Westmalle is een donker, roodbruin trappistenbier met nagisting in de  fles. 
 

 
 

 

Westmalle Tripel alc. 9,5%        4,50  
Het heeft een diepe maar zachte smaak met een bittere toets en een heldere gouden 

kleur. Het gist drie weken na op de fles.    
  

 
Orval Trappist alc.6,3%                   4,25 

Orval heeft een amberkleur en beschikt over een hoppig en fruitig aroma en heeft een 

zoetige  achtergrond. 
 

La Trappe Witte Trapist alc. 5,5%        3,75 
La Trappe Witte Trappist is het eerste en enige Trappistenwitbier ter wereld en wordt 

uitsluitend gebrouwen met water, tarwe en hop. Er worden geen kruiden toegevoegd. 

De Saphirhop geeft het bier een citrusachtige geur. De droge en licht zurige smaak geeft 
dit bier een verfijnd karakter. Een echte dorstlesser die uitermate geschikt is voor de 

zomerdagen, maar waar men zeker ook in de andere seizoenen volop van kan genieten! 
 

La Trappe Blond alc. 6,5%        4,25 
De verschillende hopsoorten die worden gebruikt in dit goudblonde bier zorgen samen 

met het Trappistengist voor een aromatische, fruitige en frisse geur. De smaak valt te 

omschrijven als licht moutig en licht zoet. Een fris en fruitig bier met een zachte 
bitterheid die in de nasmaak snel verdwenen is. De afdronk is hierdoor zacht en 

vriendelijk. In dit doordrinkbare bier wordt een prachtig uitgebalanceerde mix van 
complexiteit en eenvoud gevonden.  

 

La Trappe Puur  alc. 4,7%        3,95 
Een doordrinkbaar, fris-hoppig en licht Trappistenbier. Bij het brouwen van dit bier zijn 

uitsluitend hoogwaardige en biologische ingrediënten gebruikt. Het is daarom dat Vader 
ABT heeft besloten tot de naam ‘PUUR’. De receptuur voor PUUR van La Trappe is 

geboren uit de combinatie van een continu streven naar topkwaliteit en een passionele 

toewijding aan bier met altijd met respect voor mens en natuur.  
 

La Trappe Dubbel alc. 7%        4,25 
La Trappe Dubbel heeft een diepe, roodbruine kleur en een mooi beige schuim. Door het 

gebruik van onder andere karamelmout ontstaat een zacht aromatisch, karamelachtig 
karakter. De smaak is volmoutig en een tikkeltje zoet. La Trappe Dubbel heeft een 

zachtbittere afdronk. Hoewel dit bier zacht te drinken is heeft het toch 'body' en een volle 

smaak. 
 

 
 

 

 
 



La Trappe Trippel alc. 8%        4,50 

La Trappe Tripel is donkerblond en vol van kleur. De geur is licht moutig, esterig en heeft 

een mooi decent hoparoma. Het bier dankt haar frisse en kruidige karakter aan het 
gebruik van onder andere koriander. De smaak is fruitig, bitterzoet en licht alcoholisch. 

Ondanks de volle en rijke smaak heeft dit eigenzinnige bier een licht droge afdronk met 
fijne bitterheid.  

 
La Trappe Quadrupel alc. 10%        4,95 

Dit is het zwaarste bier van La Trappe met een prachtige amberkleur. De warme en 

intense smaak is vol en goed gebalanceerd. Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam 
bitter met een zoete afdronk. Er zijn aroma's te herkennen van onder andere banaan, 

amandel en vanille. La Trappe Quadrupel wordt ook op eikenhouten vaten gerijpt.  
 

La Trappe bockbier alc. 7%        4,25 

La Trappe Bockbier is het enige Trappistenbockbier ter wereld. Het wordt gebrouwen met 
uitsluitend natuurlijke ingrediënten en gist lichtjes na op de fles. Dit unieke seizoen 

product is dieprood van kleur en heeft een zeer volle smaak en een moutige geur. De 
aromatische hopsoorten en mooie (gebrande) moutsoorten zorgen voor een aangename 

bitterheid die verrassend samensmelt met de lichtzoete ondertoon.  
 

La Trappe Isid’or alc. 7,5%        4,50 

Isid'or is vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste brouwer van abdij O.L.V. van 
Koningshoeven. Dit lichtzoetig amberbier met karamelnoten is ongefilterd, vol en zacht 

bitter van smaak en heeft een fruitige afdronk.  
 

Chimay Wit alc. 8%         4,25 

In dit goudgele bier vinden zachtheid en bitterheid een zeldzaam evenwicht. 
Het aroma van het bier in de mond is afkomstig van de reukstoffen van hop. We merken 

een fruitige toets van muskaatdruiven en -rozijnen, en zelfs rijpe appels. 
 

Chimay Rood alc. 7%        3,95 
De Rode Chimay is de oudste onder de Chimay bieren. Dit trappistenbier heeft een mooie 

koperachtige kleur die het bier hoogst aantrekkelijk maakt. Dit bier met romig schuim 

heeft een licht fruitige abrikozengeur die afkomstig is van de fermentatie. Het aroma in 
de mond is evenwichtig en bevestigt de fruitige aspecten van de geur. 

 
Chimay Blauw alc. 9%        4,75 

Chimay Blauw is een donker trappistenbier met een krachtig aroma, waarvan de 

complexe smaak met de jaren beter wordt. Het bier werd eerst gebrouwen als kerstbier, 
vandaar het jaartal op de fles. 

 
 

Achel Blond alc. 8%         4,95  

Een écht puur bier! Achel Blond bevat geen aromaten, geen suikers, maar nog wel de 
zuivere hopbellen. Kortom een bier waar iedere brouwer trots op kan zijn. De blonde “8” 

is een troebel goudblond, met een verfijnde volle smaak.  
 

Achel Bruin alc. 8%          4,95 
Lichtbruin met een felle koperen glans, erg helder op enkele gistvlokken na en een fijne 

overvloedige schuimkraag. Het aroma is hoppig en herbaal met een warm zoet-

alcoholische achtergrond en een lichte kruidigheid en wat overrijp fruit. De smaak is 
moutzoetig, fruitig (banaan, rozijntjes), gistig en houtig met een lange  en ruwe 

hopnasmaak. De Achel Bruint heeft een sterke body die nochtans niet plakt, een stevige 
carbonatie en een warm einde. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Westvleteren 6 blond alc. 5,8%      9,95 

Met groene kroonkurk is de jongste telg en werd gelanceerd ter gelegenheid van de 
opening van ontmoetingscentrum De Vrede. Koel geschonken, kleurt het bier lichttroebel 

blond met een overvloedige schuimkraag en een sterke pareling. In het aroma zijn de 
grondstoffen duidelijk waarneembaar. Vooral de mout en de drie soorten hop uit eigen 

streek, aangevuld met een lichte fruitige toets. In de smaak overheerst het bittere. De 
hop blijft lang op het gehemelte hangen. Ook is de nasmaak sterk bitter. 

 

 
Westvleteren 8 alc. 9%        12,50 

Prachtig Trappisten Bier van Westvleteren. Prachtig donker en tamelijk zoet bier met 9 % 
alc. Dit Trappisten bier is vol van smaak en heeft de perfecte balans van aroma's 

gecombineerd. 

 
 

Westvleteren 12 alc. 10,2%        14,50 
Bezit een romig aroma en een uiterst rijk, karamelachtig en moutig smaakpalet. 

( voor alle Westvleteren bieren geld dat er moeilijk aan te komen is. Deze zijn alleen bij 
het klooster op afspraak af te halen. Hebben we dus niet altijd op voorraad.) 

 

Gregorius alc. 9,7%         6,95 
Een donker en complex trappistenbier. Vanonder een kleine schuimkraag komen heerlijke 

geuren omhoog. Het bier is enerzijds zoet maar heeft een flinke bite en een lekkere 
bitterheid. Door onder andere het gebruik van honing uit eigen abdijtuin heeft dit bier 

een erg bijzondere smaak. 

 
 

Zundert alc. 8%         4,25 
Eindelijk is hij daar en eindelijk is hij klaar…. Een nieuw en bijzonder trappist uit Brabant! 

De monniken van Abdij Maria Toevlucht hebben hard hun best gedaan om een nieuw 
onderscheidend trappist te brouwen en dat is ze gelukt. Een prachtig koperblond bier, 

gebrouwen met natuurlijke grondstoffen en een alcoholpercentage van 8%. 

 
Zundert 10 alc. 10%          4,95 

Zundert 10 is een quadrupel, het tweede bier van Trappistenbrouwerij De Kievit in 
Zundert. De geur heeft gedroogde zuidvruchten, zwoele kruiden, drop en wat chocolade. 

De smaak is vol en zacht, in balans gebracht door een mooie hopbitterheid. In de 

nasmaak keert de kenmerkende Zundertse kruidigheid subtiel terug. 
 

Rochefort 6 alc. 7,5%        4,25 
Zijn fijn aroma smaakt delicaat aan het gehemelte! De Rochefort 6 is het oudste 

Rochefort-trappistenbier en is op empirische wijze gebrouwen tot aan het eind van de 

Tweede Wereldoorlog. Vóór 1958 was dit het enige Rochefort-bier dat zowel in flessen 
van 33cc als in flessen van 75cc werd gebotteld. De Rochefort 6 heeft een sterke 

moutsmaak en is lichtjes bitter. 
 

Rochefort 8 alc. 9,2 %         4,75 
Dit bier heeft een mooie roodbruine kleur met stevige -tussen wit en crèmekleurige- 

schuimkraag die goed aan de wand v/h glas blijft kleven. De geur is complex. De kruiden 

zijn fruitig en zelfs een beetje bitter. De alcohol en donkere fruittoetsen zijn mooi in 
evenwicht. Lichtzoet en beetje droog en vooral toch de nodige dosis bitter in de afdronk. 

 
 

 

Rochefort 10 alc. 11,3%         4,95 
Dit prachtige bier moet met mate worden gedronken! Wordt vaak gedoopt als de 

‘Merveille’. 
 

  
 



Belgische bieren  
 
 

Cantillon Geuze Lambik alc. 5%               6,75 
Lambik, de basis voor de Geuze, is een bier van spontane gisting. Alle bieren op basis van  

Lambik smaken van nature zuur, maar bij sommige zijn de zuurheid, de bitterheid  

en de zachtheid meer uitgesproken dan bij andere.  
 

Tempelier alc. 6%            3,75 
Een goud, koper kleurig, droog en niet te hard bier van hoge gisting met hergisting op de 

fles.  

Het wordt gebrouwen, gegist, bewaard, gefilterd, gebotteld en daarna word er opnieuw  
biergist aan toegevoegd. Tempelier rijpt dan verder op fles waardoor er natuurlijk CO2 gas  

gevormd wordt. 
 

Leffe Blond alc. 6,6%           3,50 

Door het gebruik van bleekmout heeft hij de lichte, zonnige kleur die je ook bij de betere  
pilsbieren terugvindt. Het unieke recept is de vrucht van eeuwen brouwkunst en brengt 

een breed palet van smaken in evenwicht. Hij is elegant, zacht en fruitig. Maar zorgt toch 
voor een zweem van bittere sinaasappel voor een pittige afdronk. 

 
 

Leffe Dubbel alc. 6,5%           3,50 

Een zweem van dessertappel in het boeket en medium tot vol in de mond. Goede  
smaakontplooiing bij normale keldertemperatuur. Van fruitig zoet tot bruine suiker met  

karamel en toffee, om tenslotte kruidig te eindigen in de afdronk. 

 

 

Leffe Tripel alc. 8,4%           4,50 

Leffe Tripel is een authentiek blond abdijbier met karakter dat nagist in de fles dankzij het 
hoge gehalte aan gist. Een bier met een rijkgeschakeerd aroma. 

 
 

Leffe Ruby alc. 5%                                                                                4,25 

Leffe Ruby is een robijnrood, verfrissend bier dat ontstaan is uit de unieke combinatie 
tussen het abdijbier, een fijne toets van hout en het delicate aroma van rode vruchten. 

 
 

Leffe Ritual 9 alc. 9%                                                                             4,50 

Leffe Rituel 9° is een mooi, koperkleurig bier met hoge gisting. De krachtige aroma’s 
geven dit bier een intens, uitgesproken karakter.  

 
 

Brugse Zot Dubbel alc. 7,5%                                                                 4,25 
Brugse Zot Dubbel is in de mond droog met een licht zoetje van stroop. De smaak is 

aantrekkelijk zacht, maar met een vol mondgevoel. De nasmaak is lang met fijne lichte 

bitters. 
 

Brugse Zot Blond alc. 6%                                                                      4,25 
Brugse Zot is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma. 

Het bier wordt gebrouwen met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische 

hopvariteiten die het bier een unieke smaak geven. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
€

  



 

Straffe Hendrik alc. 9%             4,75 
Straffe Hendrik is een blonde tripel en is gebrouwen met een subtiele mengeling 
van 6 speciale moutsoorten. Het bier is stevig gehopt met Saaz- en Styrian Golding-hop 

van zeer goede kwaliteit. Hergisting in de fles zorgt voor een langere houdbaarheid. 
 

Straffe Hendrik Quadrupel alc.11%          4,95 
Straffe Hendrik Quadrupel is een rijk en intens donker bier van hoge gisting. Het is 

gebrouwen met een subtiele mengeling van speciale mouten die het bier een extreem 

donkere kleur en een volmoutig complex karakter geven. Deze Quadrupel combineert een 
zuivere droogheid met een volmondig gevoel en toetsen van fruit. De hergisting op de 

fles creëert een levend provisiebier dat een smaakevolutie zal kennen over meerdere 
jaren. 

 

Straffe Hendrik Wild alc. 9%                                                                4,95 
Dit is het nieuwste bier uit het gamma van Brouwerij de Halve Maan. Wild wordt 

geproduceerd volgens een bijzonder brouwproces, in eerste instantie wordt er gebruik 
gemaakt van hoge gisting. Daarna vindt er hergisting plaats met wilde gisting. Dit geeft 

het bier diepere en complexere smaken dan je misschien gewend bent van een tripel. 
Door de wilde gisting is het bier ook lang houdbaar en wordt de smaak naarmate de jaren 

vorderen alleen maar beter. 

 
Heritage Oak Aged 0,7lit. alc. 11 %                                                     16,50 

Straffe Hendrik Heritage is een bruin/donker amberen bier met stevige aroma’s van mout, 
karamel en gedroogd fruit -zoals pluimen en pruimen. Het bier is gebaseerd op de Straffe 

Hendrik Quadrupel die nog eens een extra rijping van een jaar heeft gehad op 

eikenhouten vaten uit de Bordeauxstreek. Hij smaakt lekker zoet en bitter waarbij allerlei 
tonen van ingrediënten als appels, rozijnen, tannine en karamel naar boven komen. De 

intense afdronk zit tevens vol smaak en is een waardige afsluiting voor zo een lekker 
biertje! Deze 75cl aan 'Oak Aged Ale' komt overigens verpakt in een gedegen houten kist 

zodat die er ook nog eens heel mooi uitziet. 
 

Zeezuiper alc. 8%              4,25 

Een goudblonde moutige tripel van hoge gisting. Dit bier heeft een eigen karakter door 
o.a. gebruik te maken van koriander. 

 
 

Lamme Goedzak alc. 7%            4,00 

Uit de verhalen van Tijl Uilenspiegel. Het is een blond bier voor de liefhebber die robuuste 
hopbitterheid niet uit de weg gaat. Een bier zoals bier hoort te zijn! 

 
Oesterstout alc. 8,5%             4,50 
Een bier met een vleugje smaak van oesters. Het is een stevige, zachte stout met 

beperkte bitterheid en donker als de nacht. Tijdens het brouwproces wordt de wort 

van dit bier over oesterschelpen gepompt. Het wordt door de kenners als een van 
de betere bieren omschreven. 

 
 

   

Affligem Blond alc. 7%            3,75 
Het bier is zacht, hoppig en mild met een gouden kleur en de echte proever zal een 

zweem van citroen ontdekken.  

   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tripel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hop_(plant)


 

 

Affligem Belgish wit alc.4,8%          3,95 
Affligem Belgisch Wit is een fris en fruitig Witbier. Het bier is rijk aan smaak en een echte 

dorstlesser. Gebrouwen met sinaasappelschil en koriander, die ervoor zorgen dat deze 
dorstlesser op een zonovergoten terras helemaal tot zijn recht komt.   

     
 

Affligem Dubbel alc. 6,8%            3,75   

Dit donkerbruine bier gebrouwen met een donkere mout heeft een milde smaak, is licht 
kruidig en heeft een zachte afdronk. Een bier om eens rustig voor te gaan zitten. 

 
 
Affligem Tripel alc. 8,5%            3,95  

Het bier is krachtig en eigenlijk een beetje robuust van smaak. Het bier met hoge 

gisting heeft een gouden kleur. 
 

Kasteel Blond alc. 7%            4,50 
Kasteel Blond is het gematigde broertje van de Kasteel bier familie. De brouwer, die 

ruime ervaring heeft met lambic en fruitbier, brouwt naast een fruitige variant vooral 
superzwaar Kasteelbier – deze variant is meer ingetogen. Het bier heeft een fruitig aroma 

en een mooie gouden kleur. Het laat zich dus heerlijk drinken als aperitief – of gebruik 

het als basis voor een saus. 
 

Kasteel Bruin alc. 12%            4,75   
Het schuimt niet, heeft een behoorlijk depot, maar de "oud bier liefhebber" zal voor dit 

bier alles over hebben om het te bemachtigen. De smaak doet zeer sterk denken aan 

zeer oude port. Een bier dat zich geweldig laat vergezellen door een prachtig stuk 
(Belgische) kaas.   

 
Kasteel Tripel alc. 11%            4,95 

Blonde, minder zoete variant van het donkere kasteelbier. 
  

 

Kasteel Rouge alc .8%             4,50   
De eerste smaak is vrij zoet. Overduidelijke smaak van kersentoetsen, vanille en eik. 

Volmondige ronde smaak. Ietsje stroperig, plakkerig. 
 

 

Kasteel Trignac alc. 12%   (2012)  0,75 lit.       36,50 
Een volle ronde smaak met een fijne cognactoets en een zachte bittere afdronk.  

Kasteel Trignac is de allereerste tripel gerijpt in cognacvaten. Een uniek degustatiebier en 
tevens een collecters item omdat het bier in zeer beperkte oplage is gebotteld.  

 

 
Kasteel Cuvée de Chateau alc. 11%          5,25 

Een ongeëvenaard bier, dat de top van het Kasteelgamma vormt. Het aroma en de 
smaak van de Cuvée du Château zijn die van een, tien jaar in de kelders van het kasteel, 

gerijpte Kasteel Donker, edel en krachtig. 
 

 

Bacchus Kriekenbier alc. 5,8%            5,25 
Bacchus Kriekenbier is een fruitbier op basis van Bacchus Oud Vlaams Bruin met de 

toevoeging van krieks (morellen) Een geur van Krieken en rijpe kersen.   Mild in smaak, 
de eerste slok geeft een licht zure geur, die binnenkort plaats maakt voor een 

uitgesproken zoetheid in combinatie met een bescheiden accenten van hout en noten.  

 De afwerking is vooral zoet, hoewel de toetsen van hout zijn nog steeds zichtbaar.  Zoet 
en zuur vormen een perfecte harmonie.  

 
 

 



 

 

 
Liefmans Kriek alc. 6%          5,25  

Deze Kriek is een fel rood bier gerijpt in eiken vaten, fris zuurzoet, met de smaak van 
verse krieken.     

 
Liefmans Goudenband alc. 8%       6,00   

Liefmans Goudenband is roodbruin van kleur waarvan de aroma een complexe moutgeur 

met kruidige accenten verraad. De smaak is dan ook bijzonder kruidig met een droge en 
licht gecarameliseerde moutsmaak, verrijkt met fruitige toetsen die aan noten of 

gedroogde rozijnen refereren.  
 

 

 
Liefmans Fruit bier alc.4,2%        3,25   

Smaak en afdronk is verfrissend zoet, de vruchten zijn vrij goed herkenbaar (kriek, 
bosbessen, aardbeien en frambozen) Ze drogen langzaam op in de mond.  

 
 

La chouffe alc. 8%          4,10   

Goudblond Bier, bruisend, sterk, fruitig, kruidig, hergist in de fles of het vat zonder 
toevoegingen. 

      
 

Mc chouffe alc. 8,5%          4,10   

Donker Bier, bruisend, sterk, fruitig, kruidig, hergist in de fles of het vat zonder 
toevoegingen. 

 
    

Duvel alc. 8%         4,25  
Duvel heeft een licht, fruitig-droog aroma. Dit aroma komt onder meer voort uit het 

gebruik van de fijnste hoppen. Zijn droge en toch licht alcoholzoete smaak maakt het tot 

een aangename dorstlesser, met een uitgesproken hopkarakter. 

 
Duvel Tripel Hop alc. 9,5%        4,75 

Voor Duvel Tripel Hop selecteren de brouwers elk jaar een derde interessante hopsoort. 
Zo blijft het uiteindelijke smaakprofiel verrassend boeiend voor elke echte bierliefhebber. 

Voor 2013 selecteerden onze brouwers de exotische hopsoort Sorachi Ace uit Japan. 

Door met drie in plaats van twee hopsoorten te brouwen, verkrijgen we extra hop-
aroma’s en een verhoogde bitterkracht. Het typische Duvel smaakpallet wordt door de 

Sorachi Ace hop verrijkt met frisse toetsen van pompelmoes en tropisch fruit. Door het 
toepassen van de ‘dryhopping’ techniek, waarbij we de Sorachi Ace hopbellen pas later in 

het brouwproces toevoegen, worden deze hop-aroma’s extra waarneembaar. 

 
Maredsous Blond alc .6%        3,95   

Een toets fruitigheid verrijkt de overwegend frisse, lichtbittere afdronk. Een ideale 
dorstlesser met net dat ietsje meer. 

 
Maredsous Bruin alc. 8%        4,25  

Dit getaande bier, met een  diepbruine bourgognekleur herbergt een zeer expressief 

palet aan aroma’s. Een royaal karamelbouquet wordt aangevuld met meesterlijk 
gedoseerde fruittoetsen. 

 
Maredsous Tripel alc. 10%        4,50   

Dit bier kleurt diepblond en wordt gekenmerkt door een zeer fijne, bijna feestelijke 

pareling. Zuur, zoet en bitter smelten perfect samen in een zuivere, volle smaak met 
hartverwarmende afdronk. Zijn rijke smaak maakt van deze tripel ook een dankbaar 

ingrediënt in de keuken. 
 

 



 

Palm alc. 5,4%          2,75   

De Special Belg is een amberkleurig, fruitig, volmondig bier met een evenwichtige bitter -
zoet balans.  

 
 

 Hopus Zwaar blond  alc. 8,5%         4,75   
Een blond speciaal bier van hoge gisting van 8,5%, met nagisting op fles en … gemaakt 

met 5(!) soorten hop. Een mooie beugelfles, een fraai gestileerd hoog glas en een extra 

glaasje voor de rest gist. De naam Hopus is een samentrekking tussen hop en opus 
(Latijn voor werk.) 

 
 

Brigand Tripel alc. 9%         4,25   

Het is een uiterst aangenaam bier dat zacht genoeg is om door te drinken, maar dat is 
door de hoeveelheid alcohol niet aan te raden. Lekker als afsluiting van een goede 

maaltijd of met een versnapering als kaas of een stukje worst. 
 

Pauwel Kwak alc. 8 %             4,25 
Diep amberkleurig met een moutige smaak en accent van zoethout. Wordt geschonken in 

een speciaal koetsiersglas met houten staander, vroeger de manier om koetsiers zonder 

morsen te laten genieten van het bier. 
 

 
Corsendonck Pater alc. 7,5%          4,50 

Een uniek bier van hoge gisting. Door de nagisting op fles rijpt het langzaam tot een fris 

bier met een kruidig aroma, een volle moutsmaak. Donker van kleur, zacht van smaak. 
 

 
 

Corsendonck Agnus alc. 7,5%         4,50 
Een uniek bier van hoge gisting. Door de nagisting op fles rijpt het langzaam tot een fris 

bier met een kruidig aroma, een volle moutsmaak. Blond van kleur, pittig van smaak. 

 
 

 
Corsendonk Rouge alc. 8%           4,50 

Een koperkleurig helder biertje met een stevige schuimkraag. De smaak is zoet en moutig 

en aromatisch met sinaasappelprikjes. De lichte bitterheid in de achtergrond maakt een 
mooi evenwicht. 

  
 

Corsendonk Tripel Gold 10 alc. 10%          4,95 

Corsendonk Gold Tripel is een vrij zware tripel met een heerlijk fruitig aroma en een volle 
afdronk. De heerlijke tripel is een weelde aan Belgische smaken. Dit bier is uiteraard het 

beste te drinken uit een origineel Corsendonk bierglas! 
 

 
Karmeliet Tripel alc. 8%            4,50 

Blond, pittig, zacht en fruitig 3 granenbier met nagisting op fles. Met monniken geduld 

volgens karmelietentraditie gebrouwen met tarwe, haver en gerst. 
 

 
Koninck alc. 5%          2,25 

Amberkleurig bier van hoge gisting met een pittige smaak en fluweelzacht aroma. 

Gemaakt met Saaz-hop en 100% zuivere mout, zonder toevoeging van maïs of andere 
brouwsuikers. Zowel een dorstlesser als een degustatiebier. Bij voorkeur te drinken in 

een 'Bolleke'. 
Degustatie betekent proeven. Degustatiebier is bier dat je moet proeven. Dit kan zijn om de smaak te 
analyseren, maar ook het genieten van de smaak. Dergelijke bieren worden daarom ook niet snel gedronken, 
zoals wel het geval bij de tegenhanger; Dorstlessende bieren oftewel doordrinkbieren. 

 

http://www.drankgigant.nl/glazen/bier-glazen/corsendonk-bierglas.html
http://www.bierwoordenboek.com/Degustatie.ashx
http://www.bierwoordenboek.com/bier.ashx
http://www.bierwoordenboek.com/smaak.ashx
http://www.bierwoordenboek.com/bier.ashx
http://www.bierwoordenboek.com/Dorstlesser.ashx
http://www.bierwoordenboek.com/doordrinkbier.ashx


Koninck Tripel d’Anvers alc. 8%            3,75 

Lichtzoete start met daarbij een mooie balans tussen hopbitter, fruitigheid en een fris, 

sprankelend karakter door de hergisting. De Triple d’Anvers is de ode van de brouwer 
aan de stad van herkomst, Antwerpen. Volmondig, zoals een echte tripel, en tegelijk zeer 

doordrinkbaar. De Triple d’Anvers is een bier van hoge gisting met een blonde tot zeer 
lichte amberkleur. Zijn absolute pluspunten zijn de fruitige aroma en het subtiele 

samenspel tussen bleke- en karamelmouten. Zonder toegevoegde kruiden, met enkel het 
heerlijke samen- gaan van mouten en hoppen. Lichtzoete start met een mooie balans 

tussen hopbitter, fruitig- heid en een fris, sprankelend karakter door hergisting.  

Dit bier is pas sinds 2010 op de markt en is de opvolger van De Koninck Tripel. 
 

Gulden Draak  alc. 10,5%          4,25 
Gulden Draak laat zich makkelijk drinken als aperitief of dessert of gewoon als u even tijd 

maakt om te genieten. 

 
 

Gulden Draak quadrupel alc. 10,5%        4,25 
Het nieuwe recept op basis van 3 verschillende moutsoorten toegevoegd in een 

hoeveelheid van 4 maal het gehalte in pils bier, bezorgt de Gulden Draak 9000 Quadrupel 
een diepgouden amberkleur en een licht fruitig aroma. Samen met de zachte en licht 

zoete smaak zorgt dit voor een prachtig afgerond bouquet. 

 
 

Steenbrugge – Blond alc. 6,5%          3,25 
Steenbrugge Blond heeft een kruidige, warme, ronde smaak. De kruidige toets komt van 

de Brugse Gruut. Dit is een kruidenmengeling die men gebruikte voor de opkomst van 

hop in de 16de eeuw. (Voor alle duidelijkheid: in Steenbrugge zit ook hop.) 
 

 
Ter Dolen trippel alc. 8,1%          3,95 

Een echt volwaardige volmout tripel van koperblonde kleur. Gebrouwen volgens het 
Reinheitsgebot met 2 soorten mout en 2 soorten hop die 100% in België worden 
geteeld.   

St Feuillien bruin alc. 8,5%           3,50 

De kleur is zo gloedvol als donkere mahonie. Het schuim is vol en blijvend. De 

fruitgeuren ontstaan door gisting, vormen een rijke harmonie met het dominant 
aanwezige zoethout en de gebrande suiker. De smaakstructuur steunt op een stevig 

moutfundament. De delicate bitterheid is het resultaat van een complexe wisselwerking 
tussen fijne hopsoorten en bijzondere moutsoorten. Ze geven het bier een eigen 

specifieke toets van fondant chocolade. 
 

Deugniet alc. 7,3%              4,95 

In al zijn eenvoud is Deugniet een bier van formaat.  De smaakkarakteristieken maken 
het een bier dat je stilletjes wegvoert van waar je mee bezig was, inderdaad een bier om 

bij weg te dromen! Het wordt met liefde en toewijding gebrouwen in het Waalse land, 
vlak bij het schilderachtige Namen. De familie Belot, die al vijf generaties al haar ziel en 

zaligheid in haar producten legt, is terecht fier op dit bier. 

 
Leute bok alc. 7,5%                     4,00 

Leute betekent in het Vlaams plezier en bier geeft plezier!! Leute Bokbier is een 
donkerrood zwaar bier van hoge gisting dat nagist in de fles en op het vat. Hierdoor 

krijgt het zijn zeer aromatische smaak, niet te uitgesproken zoet, maar vol en mild in de 
mond.  

 

Piraat Triple hop alc. 10,5%          4,50 
Een even rijke smaak als piraat, maar met extra toevoeging van de fijnste hopsoorten  

 
 

 

 



Rodenbach alc. 5,2%          3,10 

Er wordt wel eens beweerd dat “Karakter Rijpt met de Tijd”. Voor Rodenbach gaat deze 

wijsheid alleszins op. Sinds 1821 wordt Rodenbach gebrouwen volgens een methode die 
passie en tijd vergt. Net zoals de beste wijnen, ontwikkelt Rodenbach zijn uniek karakter 

en niet te evenaren smaakpalet door het rijpingsproces op eiken vaten gedurende twee 
jaar. Rodenbach, het unieke Vlaams Rood Bruin Bier. 

 
Sloeber alc. 7,5%          4,25 

Sloeber is een bier van hoge gisting, met hergisting in de fles. Het is krachtig, karaktervol 

met een verfijnd aroma en een subtiele smaak. Het aroma is moutig en kruidig. De 
smaak is kruidig, enigszins zoet, licht bitter in de afdronk. Mooi evenwicht, romige 

textuur. 
 

 

Seef Bootjes Bier            4,50 
is een vol bier met een overduidelijk hop aroma met een rode amber kleur van Belgische 

en Amerikaanse soorten, de smaak is kruidig met noten gember en koriander met een 
lang aanhoudende en volle afdronk.  

 
 

 

 
 

 
St.Bernardus 

  

Als in 1946 de abt van de abdij Sint Sixtus, het trappistenklooster van Westvleteren, 
besluit om het bier dat binnen de muren van de abdij gebrouwen wordt alleen nog voor 

eigen gebruik te bestemmen, legt hij de basis voor alle hedendaagse abdijbier 
brouwerijen. Hij besluit namelijk een licentie af te geven aan een lokaal ondernemer: 

onder de merknaam St. Sixtus mag deze de bieren van Westvleteren brouwen en 
commercialiseren. Om in te staan voor de kwaliteit en het uitvoeren van de originele 

receptuur zo goed mogelijk te garanderen, gaat de brouwmeester van de abdij mee over 

naar de nieuwe brouwerij St. Bernard. Deze lekenbroeder van Poolse afkomst neemt het 
allergrootste geheim mee dat een brouwerij bezit: gist. Bij het gamma dat men brouwde 

zat natuurlijk geen blonde tripel: traditioneel als men in Westvleteren is deed men niet 
mee aan die nieuwlichterij. Pas als in 1992 een nieuwe regelgeving in werking treedt, en 

bier gebrouwen buiten de muren van een trappistenklooster niet langer de benaming 

‘trappist’ mag voeren, wordt aan het gamma een blonde tripel toegevoegd het eerste 
blonde bier van de brouwerij.  

 
 

 

St Bernardus Tripel alc. 7,5%        4,00 
St Bernardus Pater alc. 6,7%        3,75 

St Bernardus Prior 8 alc. 8%       4,00 
St Bernardus Abt 12 alc. 10,5%       4,75 

St Bernardus Tokyo wit alc.6 %       4,75 
Opnieuw gebrouwen nadat het in 2012 als exclusive voor de eerste St Bernardus bar in 

Tokyo uit kwam. Kunstenaar Jonas Devacht creëerde het artwork op de vacht, op het blik 
dus. Het bier is een wit bier met droge afdronk. Kamille- en citrustoetsen, maar ook 

kruidnagel en banaan is te proeven. 
 

 

 

 



Hoegaarden Wit  alc. 5%          2,75   

Hoegaarden Wit wordt niet gefilterd waardoor het bier een natuurlijke troebeling krijgt en 
nog levende gist bevat. Hoegaarden Wit wordt nog gearomatiseerd met koriander en 

sinaasappelschillen die het bier een aangenaam fruitig en dorstlessend karakter geven. 
Met een alcoholgehalte van 5% is Hoegaarden Wit een echte doordrinker. 

Hoegaarden Rose alc. 4,5%         2,75 
Hij is roze, maar blijft een echte witte. Als extra heeft deze de zachte smaak en subtiele 

kleur van frambozen. Hij heeft echter iets minder alcohol. 
 

Hoegaarden Verboden vrucht alc. 8,5%      4,25 
Hoegaarden Verboden Vrucht is een beetje mysterieus bier. Het bier bevat een 

kruidenmelange dat de Verboden Vrucht de enige in zijn soort maakt. De aroma's zijn 
zoet, fruitig en kruidig. 

 

Hoegaarden Grand  Cru alc. 8,5%       4,25 
Hoegaarden Grand Cru is een donker goudgeel bier met een flinke witte schuimkraag. 

Het bier is nevelig. Aroma's van geel fruit, zoetheid van alcohol en lichte gistaroma's. 
Deze Grand Cru is bier met een ruggengraat. 

 
 

St.Louis Kriek Lambic alc. 3,2%       3,25 

Een kriekenbier op basis van lambiek. Het bier bevat 25% zes maanden lang op geuze 
gelagerde Oblacinska krieken en een deel St-Louis Kriek Fond Tradition. De kriek is wat 

zoeter, maar heeft wel een lichtzurige ondertoon. Lekker fruitig, beetje zurig en 
amandeltoetsen. 

 
Kriek Boon Bellevue Kriek alc. 5,1%      3,50 

“Belle-Vue Kriek is een bordeaux fruitbier op basis van lambiek. Het heeft een 

alcoholpercentage van 5,2%. Dit bier is het populairste van de lambiekbieren. Krieken 
zijn donkere zure kersen; deze kersen zorgen er tevens voor dat de kleur van het bier 

verandert.” 

 
Nederlandse bieren 
 

Grolsch Beugel alc. 5%         3,50 
De beugelfles van Grolsch werd in 1897 geïntroduceerd. Sindsdien is er nauwelijks iets 

aan de fles gewijzigd. Toen de bruine kroonkurkfles zijn intrede deed na de Tweede 
Wereldoorlog, heeft Grolsch als enige bierbrouwer vastgehouden aan de beugelfles. Met 

succes. 

 
Hel en Verdoemenis alc. 11,9%       8,50 

Gebrouwen met traditionele Engelse Brown Malts. Dit is een Imperial Russian Stout dat 
prijzen heeft gewonnen door heel Europa van Zweden tot Italië. Het is zeer sterk, zwart, 

geroosterd en complex. We zijn er van overtuigd dat wie dit bier niet 's een keer probeert 

een doodzonde voor zijn smaakpapillen begaat. 
 

 
 

 

 
 

 



Texelse Skuumkoppe alc. 6%       3,50 

Texels Skuumkoppe dankt zijn naam aan het witte 'skuum' op de donkere zee dat de 

strandjutters zagen als zij het strand afstruinden op zoek naar afgevallen 
scheepsladingen. Het is een echte dorstlesser en is het lekkerst op een temperatuur van 

6º C. Dit speciale bier van het eiland Texel krijgt zijn volle, romige smaak de fles eerst 
rustig horizontaal door de handen te laten rollen en daarna te openen. 

 
Texelse Dubbel alc. 6,4%        3,60 
Texels Dubbel is een robijnrood en ongefilterd bier dat na gist op de fles. Het kleine 

beetje gist onderin de fles maakt het bier extra romig en bevat veel vitamine B. Texels 

Dubbel heeft een alcoholpercentage van 6,4% vol. alc. Dit donkblonde speciaal bier krijgt 
zijn warme gloed door het gerstemout donker te roosteren. Texels Dubbel heeft een klein 

zoetje in de afdronk en is voor elk jaargetijde geschikt.  

 

Texelse Tripel alc. 8,5%        3,90 

Texels Tripel is een ongefilterd zwaar blond bier dat na gist op de fles. Het kleine beetje 
gist onderin de fles, maakt het bier extra romig van smaak en bevat veel vitamine B. 

Texels Tripel heeft een alcoholpercentage van 8,5% vol. alc. Texels Tripel is een echte 

krachtpatser en met zijn uitgekiende hopbitterheid zal dit uitzonderlijke bier één van de 
intieme levensgenoegens zijn voor de ware bierliefhebber. 

 

Texelse Wit alc. 5,1%        3,50 
Texels wit is een ambachtelijk gebrouwen tarwebier van hoge gisting en wordt 

gebrouwen volgens eeuwenoude tradities van het “Bayrisch Reinheitsgebod”. De 
Brouwmeester gebruikt alleen natuurlijke grondstoffen, zoals gerstemout van Texel, 

tarwemout, hop en door de duinen gezuiverd water. Er worden geen kruiden 

toegevoegd. Texels wit is een ongefilterd bier met 5% vol. alc. dat na gist op de fles. 
Dit kleine beetje gist onderin de fles maakt het bier extra romig van smaak en bevat veel 

vitamine B. 

 
Texels Bock alc. 7%        4,25 

Herfstbock met een dieprode kleur. Aangenaam bittertje gecombineerd met 
karamelsmaak 

 
 

Hertog Jan alc. 5,1%          2,35 
De brouwers van Hertog Jan brouwen Pilsener hoogstpersoonlijk met zorgvuldig 

geselecteerde hop en mout, water uit onze eigen bron en… met liefde en zorg. Dat 
maakt van Hertog Jan Pilsener een stevig goudblond bier. Met een mooie, dichte 

schuimkraag, een volle smaak en een aangenaam bittere afdronk. De aandacht die wij 

aan ons pilsener besteden, proef je het beste bij een temperatuur van 3 graden Celsius. 
Hertog Jan Pilsener heeft een alcoholpercentage van 5,1. 

 
Hertog Jan Grand Prestige alc. 10%       3,90 

Je kunt dit bijzondere bier vergelijken met een mooie wijn; bewaar het eens een tijdje en 

ervaar wat er met de smaak gebeurt. Grand Prestige wordt ook ‘gerstewijn’ genoemd, 
vanwege de rijpe, volle smaak en het hoge alcoholpercentage van 10%. Het is gemaakt 

van water, gerstemout, tarwezetmeel, suiker en hop en heeft een heerlijk romige en 
compacte schuimkraag. Een Grand Prestige komt het beste tot zijn recht als je er de tijd 

voor neemt, zodat je er in alle rust van kunt genieten. Een echt degustatiebier voor de 
winterse maanden. 

 

Hertog Jan Enkel alc. 4,5%         3,75 
Hertog Jan Enkel is een toegankelijk, ambachtelijk bier, gebaseerd op de middeleeuwse  

‘één kruis' bieren. Voor Hertog Jan Enkel hebben de brouwers minder mout gebruikt om 
een lichter bier te creëren. Na het brouwen is het bier met Mistral & Ella hop 

drooggehopt. Dit geeft onze Hertog Jan Enkel zijn speciale vers-bittere, volle smaak. 

 
 

 



Hertog jan Dubbel 7,3%         3,25 

Hertog Jan Dubbel is een traditioneel donker bier van hoge gisting. De aanduiding 

‘Dubbel’ verwijst van oudsher naar de dubbele hoeveelheid ingrediënten die ze bij het 
brouwen gebruiken. De nagisting gebeurt bij de Dubbel op de fles. Dat zorgt voor die 

frisse rijke smaak en dat fraaie aroma. Hertog Jan Dubbel proef je met al je zintuigen, 
waardoor je optimaal geniet van kleur, geur en smaak. Eerst schenk je het uit in een 

glas, bewonder je de schuimkraag en de fraaie roodbruine kleur. Vervolgens ruik je het 
volle zachte aroma. Je neemt een slok en proeft het rijk moutige karakter. Tenslotte 

geniet je van de lichtzoete afdronk. 

 
Hertog Jan Tripel 8,5%         3,25 

Waar de traditionele aanduiding ‘tripel’ vandaan komt weten we niet helemaal zeker. Het 
zou kunnen verwijzen naar de drievoudige hoeveelheid ingrediënten die ze bij het 

brouwen gebruiken, en de daardoor verkregen zwaarte van het bier. Volgens andere 

bronnen gaven brouwerijen in vroeger tijden het bier met het hoogste alcoholpercentage 
de naam Tripel, om het te onderscheiden van de andere bieren. Hertog Ondanks dat 

stevige gehalte kenmerkt het zich door een soepel en toegankelijk karakter. Het is mooi 
blond van kleur en smaakt moutig tot zoet, met een zachte bitterheid en een palet aan 

fruitsmaken. De nagisting gebeurt bij de Tripel op de fles. Dat zorgt voor een frissere en 
rijkere smaak. Het is een bier om de tijd voor te nemen.  

 

Hertog Jan Karakter alc.7% 
Een fraai amberkleurig bier dat zijn fruitige en vooral moutige smaak ontleent aan ons 

Hertog Jan prestigemout. Een uitgelezen selectie van wel vier verschillende mouten! In 
essentie is Hertog Jan Karakter een Belgische Ale, een Belgische variant van de van 

oorsprong Engelse Ale. Natuurlijk gaven wij er vervolgens onze eigen Nederlandse draai 

aan. 
 

Van de Jopen Brouwerij uit Haarlem: 
 
Jopen Adriaan alc. 5%        3,95 

Proef de zomer met Jopen Adriaan. Dit witbier bevat niet alleen tarwe en haver, maar 
ook kruiden. Dit resulteert in een fris en fruitig bier met een zachte smaak. 

 
 

Jopen Hoppenbier alc. 6,8%       3,50 

Jopen Hoppenbier is het enige driegranenbier ter wereld met een dubbele hopgave. Een 
fris bier met een moutige beginsmaak en een lang uitvloeiende, bittere nasmaak 

 
Jopen Koyt alc. 8,5%        3,95 

Jopen Koyt wordt gebrouwen met gruit, een middeleeuws kruidenmengsel waarin 

ritueel geplukte gagel heel bepalend is. Volgens de mythe kan gagel hallucinerend 
werken en om dit te vermijden dient gagel geplukt te worden door blote heksen bij volle 

maan. De kruidige smaak is zeer complex en zacht. Dit roodbruine bier is een replica van 
een stadsbier uit Haarlem en is gebrouwen volgens het brouwerskeur (voorgeschreven 

stadsrecept) uit 1407. Gevaarlijk lekker. 

 
Jopen Ongelovige Thomas alc. 10%      4,95 

Jopen Ongelovige Thomas is onze interpretatie van een quadrupel. Een uitgesproken bier 
met volle moutsmaken als hoofdsmaak. De Amerikaanse hop zorgt voor een fruitig 

karakter. Het bier is vernoemd naar de apostel Thomas die niet geloofde dat Jezus uit de 
dood was opgestaan. Zijn feestdag werd vroeger gevierd op 21 december, de start van 

de winter. Dit roodbruine bier is een ware winterwarmer. Verrassend en rijk van smaak 

en ideaal om van te nippen bij de open haard. Geloof het of niet, dit is een 
zwaargewicht. 

 
 

 

 
 

 



 

Jopen Mooie Nel alc. 6,5%        4,25 

IPA werd in de tijd van lange zeereizen extra zwaar gebrouwen en extra gehopt zodat 
het in de koloniën gedronken kon worden. Ook in Nederland hadden we onze versie van 

de IPA oftewel ‘duraebel scheepsbier’ voor Nederlands-Oost-Indië. Via de Amerikaanse 
Craft Beer Revolution is de IPA teruggekeerd in Europa. De Amerikaanse hop in Jopen 

Mooie Nel IPA zorgt voor bitterheid met veel fruitige tonen. Jopen Mooie Nel IPA is 
vernoemd naar het water tussen Haarlem en Spaarndam en wordt buiten Nederland 

North Sea IPA genoemd. Elke slok is een genot. 

 
Jopen Jacobus alc. 5,5%        4,15 

Jopen Jacobus is een Rye (rogge) Pale Ale. Amberkleurig en fruitig bitter door het 
gebruik van Amerikaanse hopsoorten. De roggemout geeft het bier een karaktervolle 

smaak. Jopen Jacobus RPA is vernoemd naar de voormalige Jacobskerk. Jopen heeft 

deze kerk in gebruik genomen als brouwerij, grand café en restaurant en omgedoopt tot 
Jopenkerk. Het bier werd in 2011 ontwikkeld voor het honderdjarig bestaan van de kerk. 

 
 

Jopen Extra Stout alc. 5,5%        3,95 
Jopen Extra Stout is een typisch Nederlandse stout. De laatste Haarlemse brouwerijen, 

die begin 1900 nog actief waren, brouwden allen een extra stout. Jopen heeft deze 

bierstijl nieuw leven ingeblazen. De droge stout wordt qua karakter ook wel de espresso 
onder de bieren genoemd vanwege de gebrande bittere smaak. Net als in koffie en 

cacao. Een bijzondere smaakervaring. 
 

 

Jopen Trinitas Tripel alc. 9%       4,95 
Jopen Trinitas Tripel is vernoemd naar de Heilige drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. Jopen heeft haar eigen drie-eenheid; de drie brouwgranen die al sinds de 
middeleeuwen in Haarlem worden gebruikt: gerst, haver en tarwe. 

 
 

 

Friese bieren 
 

Us Heit Brouwerij uit Bolsward: 
 

Twels Pilsener alc.5%       4,25 

Deze pilsener dankt zijn naam aan de oorspronkelijke vestigingsplaats van de brouwerij: 
Uitwellingerga, vaak verkort tot Twel. Het is een goudgeel ambachtelijk pils met een 

frisse, zachte en bovenal zuivere smaak. Het fijne aroma geeft dit bier een aangenaam 
karakter. Twels pilsener is een bier met een frisse afdronk. 

 
 

Twels Amber  alc.5%       4,25 

Twels Amber is een bier gebrouwen voor de gemotiveerde bierdrinker, die van een 
moutige smaak houdt. Twels Amber is een echt terrasbier: zonnig, verkwikkend en 

bovenal geestverruimend. 
 

 

Buorren Bier  alc.6%        4,25 
Buorren bier is een bovengistend gebrouwen volmoutbier. 

Het bier kenmerkt zich door een moutig, fruitig aroma en een licht bittere smaak.   
 

 
 
 
 
 



 
 
Van Brouwerij de Kleine Beer uit Lemmer: 
 
De Beer uit Lemmer  alc. 6%            4,25 

Dit is een blond bier van hoge gisting met kruidige tinten en een  frisse citrusachtige 
afdronk. 

 
 

De Lemmer Fjouwer             4,50 

Is een Dubbel en vernoemd naar de viskotter LE4 van A. Tijsseling. 
Deze dubbel heeft een zoete, dropachtige afdronk en een moutige smaak. 

 
 

 

Van de Grutte Pier Brouwerij uit Leeuwarden: 
 
Grutte Pier Tripel alc. 8%         4,25 

Grutte Pier dankt zijn naam aan de heldhaftige verhalen van de vrijheidsstrijder en 
volksheld die rond 1517 Friesland beschermde tegen de Hollanders. Pier Gerlofs Donia 

was zijn naam en door zijn reusachtige gestalte en een bovenmenselijke kracht werd hij 
Grutte Pier genoemd. De moutigheid staat voor de tijd dat Grutte Pier nog een boer uit 

Kimswerd was. De zoetige bitterheid staat voor de wraak op de Hollanders die zijn vrouw 

vermoordden. 
 

Grutte Pier Lentebier alc. 6%       3,95 
Grutte Pier Lentebier is een bier om de lente mee te vieren. We komen van de mooie 

maar koude winter en gaan naar de warme zomer. De natuur start weer op. De geur van 
bloemen en het geluid van vogeltjes.Grutte Pier zijn dochter Wobbel is als de lente, jong, 

fris, fruitig en puur. Grutte Pier Lentebier is fruitig blond bier. 

 
Grutte Pier Quadruppel alc. 9,5%        4,75 

Grutte Pier Quadrupel is een bier vol kracht en smaak net als Grutte Pier zelf. Een geur 
van rozijnen, karamel en kaneel. De smaak is zacht zoetig, kruidig, caramel en licht 

alcoholisch. Een licht bittere nasmaak met een mooi vol mondgevoel. 

Een bier om meteen te degusteren of om een aantal jaren te laten rijpen. 
 

Grutte Pier Kracht in de nacht alc. 10%       4,75 
De kracht van Grutte Pier was onmetelijk. Iedere tegenstander verloor zijn hoofd nog 

voor het inademen van de schrik. De strijd van de Friese volksheld vond plaats in de 
nacht. De kracht in die nachten is de inspiratie voor dit bier “Kracht in de Nacht”. Dit bier 

van de Grutte Pier Brouwerij is een kracht in de nacht voor allen die hem gaan drinken. 

Een donker bier met smaken van geroosterde mouten, drop, vijgen en rozijnen. 
Bij het openen van de fles ziet het bier voor het eerst het licht. De fles is lichtdicht door 

een matte laag en heeft 12 maanden liggen rijpen op een koele locatie. In deze periode 
van bezinning ondergaat het bier een smaakevolutie en ontwikkelt het zijn kracht. 

 

Grutte Pier blond alc. 4,5       4,25 
Een dorstlessend bier met een fruitig aroma. Heeft een moutige smaak en een hoppige 

bitterheid in de afdronk. Geïnspireerd op onze Tripel en door het lage alcoholgehalte kan 
je van meerdere bieren genieten binnen een sessie, daarom noemen we dit bierook wel 

onze Session Tripel.  

 
Grutte Pier Dubbel alc.7%       4,25 

Grutte Pier Dubbel is een smaakvol donker bier. Het bier heeft een aroma van donker 
fruit en banaan. De smaak is moutig, karamel en zoet met een fruitigheid van banaan, 

vanille en is een beetje nootachtig. De afdronk gaat van zoet naar bitter. Een bier om het 
hele jaar door van te genieten.  

 

 



Van De Hoge Stins uit Burgum: 
 
Kald Kletske Ljocht (lichtblond) alc. 6%        3,95  

Kald Kletske Premium Blond is een stevige Blonde. Fruitig, aromatisch en vol van smaak, 
met een aangename bitterheid in de afdronk. 

 
Kald Kletske Weet alc. 5,5%        3,95 
Een heerlijk fris zomer bier, kruidig, volmondig en een unieke aroma. (Weet is Fries voor 

Tarwe. In het Duits is dit Weizen) Dit biertje is beperkt verkrijgbaar. 

 
Kald Kletske Trije Dûbbel (Tripel) alc. 8%       4,25 

Kald Kletske Tripel heeft voor een tripel een gematigd alcohol gehalte en drinkt daardoor 
heerlijk weg. Een koperblond stevig bier. Vol, moutig en fruitig, met een zachte 

bitterheid. 
 

Kald Kletske Hjerst Bock alc. 6,8%       3,95 

Kald Kletske Wald Bock is het bier voor de herfst- en winter periode. Een uitgesproken 
volle en romige smaak met een vleugje karamel. De afdronk is bitter en licht zoetig. 

 
Kald Kletske Galjes alc. 6,5%        5,95  

Een donkerbruin streekbier. Het bijzondere is dat het zonder hop gebrouwen is maar met 

het kruid Gagel dat in het Fries Galjes heet. 
 

 
Kald Kletske Hoppig alc. 6,5%        4,25 

Een aromatisch, amberkleurig bier met veel hopgeur en -smaak, maar met een zeer 
aangename bitterheid in de afdronk.  

 

 
Kald Kletske Blûn (blond) alc. 6,5%       3,95 

Op de klassieke Belgische bierstijl geïnspireerde smaakmaker met een mooie, goudgele 
kleur en een stevige, volle schuimkraag. Deze blond smaakt bitterzoet en iets hoppig. 

 

 
Kald Kletke Jiertiid (Saison) alc. 5,1%       4,25 

Kald Kletske Jiertiid. Verfrissend en licht kruidig speciaalbier met tonen van citrus. De 
perfecte dorstlesser vanwege de droge afdronk. Met gistig karakter. 

 

 
Kald Kletske Krêftig (Stout) alc. 5,6%       4,25 

 
 

 
 
 
Brouw Dok uit Harlingen: 
 
Slim simmer alc.4,2%         3,95 

Een sprankelend zomers sapje. Da’s de Slim Simmer, oftewel superslanke blonde van 
4,2%. Voor die laid-back moments waarbij de zon je gezicht met zomersproeten 

beschildert en jij even helemaal niets hoeft. Behalve achterover leunen en genieten van 

Slim Simmers moutige backbone en mooie schuimkraag met een licht sinaasappel aroma. 
Licht bittere afdronk. 

 
Us Ale alc. 5,2%          3,95 

Ús Ale is een innemend biertje, door iedereen geliefd. Onze amberkleurige American Pale 

Ale van 5,2% is licht bitter en verfrissend, met een medium body van mout, caramel en 
fruit en een hoppig aroma van bloemen en sinaasappel marmelade. 

 
 



Dokwerker alc. 8,5%         3,95 

Een puur en ambachtelijk bier met stoere en zachte kanten tegelijk. En recentelijk 

verkozen tot beste bier van Noord Nederland. Met z’n robuuste én fluwelige tonen van 
koffie en cacao is onze volmout Baltic Porter prachtig in balans en doet hij het even goed 

in een stevige stoofpot als bij een brok krachtige donkere chocola. 
 

De Dude alc. 10%          3,95 
His Dudeness, oftwel De Dude, werd ‘geboren’ na het zien van cultfilm The Big Lebowski. 

In de film sloeg hoofdpersoon ‘The Dude’ Lebowski de ene na de andere White Russian 

achterover. Tot die tijd werd de cocktail (van wodka, koffielikeur en room of melk) 
standaard bestempeld als een ouderwets en saai drankje, maar eind jaren tachtig 

beleefde de White Russian dankzij de film een ware revival en waren de cocktails 
nauwelijks aan te slepen. Onze ‘White Russian’ werd een Russian Imperial Milk Stout. Een 

krachtig, maar ‘easy going’ bier voor iedereen die zich wel eens El Duderino wil voelen. 

 
Vlaams Paard alc. 8%         3,95 

Het spannendste draadje aan boord van een schip bevindt zich aan het uiteinde van de 
ra en heet Het Vlaams Paard. Misschien wel net zo sensationeel is het gelijknamige 

Belgische drie-granen bier met z’n drie hoppen. Laat je verrassen door z’n unieke 
combinatie van karakter, kracht en gemak. Voor als je trek hebt in een stevige tripel! 

 

Wad Weizen alc. 5,5%                              3,95 
Wad oars dan Wad Weizen? Liefhebbers van een weizen zweren erbij. Bij het goudgele 

Duitse tarwebier dat volgens het Reinheitsgebot* gebrouwen word. (Zelfs de Duitse 
gasten roemen ‘m met ‘ein verdammt gutes Weizen’). Met een medium body van 55% 

tarwe is Wad Weizen heerlijk fris biertje, met een fruitig aroma van banaan en 

kruidnagel, een flinke prikkel en een verfrissende afdronk. 

 
Duitse bieren 
  

Warsteiner Pilsener  alc. 5%         2,10   
Het bier is licht van smaak, blond en valt onder de lager pilsener. Drinkt heel makkelijk 

weg. De afdronk is bij de Warsteiner wel een tikje bitter echter de hopsmaak is nog 
steeds goed te proeven.  

 
Weihenstephaner alc. 5,4%         4,50 

Doordat men, in tegenstelling tot Belgische en Nederlandse witbieren, geen 

smaakmakers zoals koriander of citrus schil gebruiken mag maar de frisse zuurheid door 
speciale gisten verkrijgt, drinkt het uitzonderlijk gemakkelijk weg. Aroma’s van banaan en 

tropisch fruit liggen op de loer! 
 

Maisels Hefe Weissbier alc. 5,2%         4,60 

Een prachtig oranje, troebel tarwebier dat zijn kleur heeft gekregen door een 
speciale combinatie van bepaalde tarwe en gerstsoorten. De Maisel's Weisse heeft een 

fruitige, kruidige smaak met kruidnagel- en nootmuskaatnuances met aroma's van 
banaan en citrus. 

 

Schneider Hefe Weissbier alc. 5,4%        4,90 
Schneider Hefe Weisse is lichtbruin van kleur met zeer naar intense kruidnagel- en 

bananenaroma’s. De smaak is vooral fruitig en ook ietwat kruidig met een verfrissende 
mild bittere afdronk. 

 
 

Erdinger Hefe Weizen alc.5.3%          4,90  

Erdinger Hefe Weissbier heeft een frisse en licht zurige smaak. Het is een troebel 
weissbier met aroma's van banaan en kruidnagel. Een frisse smaak dus, met een lichte 

bitterheid in de afdronk. 
 

 



 

Amerikaanse bieren 
 

Goose Island IPA alc. 5,9%          4,50 
Deze smaakvolle IPA van Goose Island Brewery in Chicago is vol van smaak met aroma's 

van perzik en ver weg wat dennennaalden. De hopbitterheid komt je tegemoet bij het 

inschenken en proef je ook direct terug in de eerste slok. 
 

 
 

 

Flying Dog, Snake Dog alc. 7,1%        5,25 
Volgens de omschrijving van de brouwerij is de Snake Dog het “hopmonster” van de 

brouwerij. Het citrus fruit aroma zal de zintuigen hypnotiseren van de meest 
doorgewinterde bierdrinker en is listiger dan een slang in het struikgewas. Het bier is 

krachtig gehopt met hop specialiteiten uit het noordwesten van de VS. Het is een India 

Pale Ale in de Colorado stijl. 
 

Flying Dog Raging bitch alc. 8,3%        6,00 
Raging Bitch: vreselijke naam, verschrikkelijk goed bier. De in Frederick, Maryland, 

gevestigde speciaal bier brouwerij die zo intens verbonden is met Hunter S. Thompson 
brengt ter gelegenheid van haar 20ste verjaardag een nieuw bier op de markt. De naam 

verwijst naar een begrip uit de hip-hop scene waar het staat voor een zelfbewuste vrouw 

die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen en haar mannetje staat. 
 

Bud alc. 5%           2,75 
Bud is een easy, verfrissend en zeer doordrinkbare Pilsener. Deze Lager, the king of 

beers genoemd, heeft een smooth karakter en is crispy en verfrissend, vooral dankzij het 

gebruik van rijst. Bud is een echte dorstlesser met nauwelijks bitterheid. Bud is de 
Europese naam voor het iconische Amerikaanse biermerk Budweiser. Dit merk is het 

nummer één biermerk in de States. In Europa wordt ditzelfde bier verkocht onder de 
naam Bud.  

 
 

 

Overige landen 
 

Guinness Stout alc. 5%         2,75   
Guinness is een beroemd zwart bier van het type stout uit Ierland.  

 
 

Corona alc.4,6%          4,25 

Corona, officieel Corona Extra, in Spaanstalige landen Coronita geheten, is een Mexicaans 
biermerk van brouwerij Grupo Modelo. Het heeft een lichte kleur. Door een beperkt 

gebruik van hop heeft het bier een neutrale smaak, iets wat in de Verenigde Staten, 
Latijns-Amerika, Canada en Europa wordt gecompenseerd door het te serveren met een 

stukje citroen in de flessenhals.  

 
Avec le bons voeux de la Brasserie Dupont alc. 9,5%     7,95 

Dupont Avec Les Bons Voeux betekent letterlijk 'met de beste wensen'. Brasserie Dupont 
bedankt sinds 1970 haar relaties met dit uitzonderlijke bier. Dit seizoensbier heeft een 

alcoholpercentage waar je het warm van krijgt, een verfijnde hopbitterheid en een 
subtiele kruidigheid. 

 

 
 

 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grupo_Modelo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Citroen_(vrucht)


 

Schotse brouwerij Brew dog  
 
Punk IPA alc. 5,6%          4,90 

Deze IPA zit boordevol Amerikaanse hop, wat het bier een aangenaam fris-bittere smaak 
(denk aan grapefruit). Het fruitige aroma doet denken aan lychee en ananas, toch is dit 

zeer zeker geen zoet bier! 

 
 

Dead Pony Pale Ale alc. 3,8%        4,25 
Deze Californische Pale Ale is een zeer hoppig en fruitig bier. De hopsmaak begint 

overdadig in fruit en eindigt met een mooi bitterheid. Een bier dat sterk van smaak is en 

laag in alcohol. Een uitstekende combinatie voor een goed drinkbaar bier. 
 

 
 

Alcohol vrij 
 

Hertog Jan         2,35 

Onze liefde voor bier gaat heel ver en daarom nemen we alleen met het beste 

genoegen. Hertog Jan 0.0 is gebrouwen met dezelfde ingrediënten als onze ... 
Smaak: Fruitig, verfrissend met een licht bittertje 

 
Heineken         2,20 

Een 0.0 bier gebrouwen met de kwaliteit die je sinds 1873 van ons kunt verwachten: met 
natuurlijke ingrediënten en een verfrissende smaak dankzij Heineken's unieke A-gist. 

Benieuwd? Proef het zelf! 

 
Hoegaarden Wit        2,75 

Hoegaarden Wit 0,0% is een alcoholvrij Witbier. Het bier heeft dezelfde verfrissende 
smaak als Hoegaarden Wit, maar dan zonder alcohol. 

 

 
La Trappe Nillis        4,25 

De Nillis van La Trappe is het eerste en enige 0.0% trappistenbier in de wereld. Donker, 
amberkleurig bier met een gebroken witte schuimkraag. Fruitig en moutig met een 

aangename bitterheid en een karamelzoete afdronk. Iets wat zoet, een echte La Trappe 
zoals je gewend bent maar dan zonder alcohol. 

 

Guinnes         5,45 
Guinness 0.0% is een alcoholvrij bier. Een donker, robijnrood bier met hints van chocola, 

koffie en geroosterde noten. De blikjes Guinness 0.0 bevatten, net als reguliere blikjes 
Guinness, dezelfde ‘widget’. Dit is een klein balletje dat bij het openen zorgt voor 

wervelende wolken in het bijna zwarte bier, die zich vormen tot een stevige, volle, 

romige schuimkraag. 
 

Jupiler          2,20 
Pils met 0,0% alcohol 

 

 
Leffe Blond         3,50 

Het is het eerste abdijbier dat geheel zonder alcohol is gebrouwen. 'Het alcoholvrije bier 
blijft trouw aan de kwaliteit en authenticiteit van de bekende alcoholhoudende bieren', zo 

zeggen ze bij Leffe. 
 

 

Leffe Bruin         3,50 
Een authentiek abdijbier met een diepe, herfstbruine kleur en een volle, lichtzoete 

smaak. 



 

Amstel Radler         2,25 

Amstel Radler 0.0% is de dorstlessende mix van alcoholvrij Amstel bier en citroenwater. 
Lekker verfrissend op elk moment van de dag. 

 
Hoegaarden Rose        2,50 

Hoegaarden Rosée 0.0% is de alcoholvrije variant van de normale Hoegaarden Rose. Dit 
alcoholvrije witbier is fruitig en is gezoet met suiker en zoetstof. 

 

 
Liefmans         3,25 

Ook in deze Liefmans proef je het gekende, fruitige boeket van kriek, framboos, bosbes, 
vlierbes en aardbei. Je drinkt 'm uiteraard on the rocks voor de meest verfrissende 

ervaring. 

 
Franziskaner Weis        3,25 

Franziskaner Weissbier Alkoholfrei is een alcoholvrij tarwebier. Het bier is gebrouwen met 
atuurlijk ingrediënten: gerstemout en tarwemout, geselecteerde hoppen en kristalhelder 

brouwwater. Fruitige aroma's met een frisse, fruitige, licht zoete smaak. 


