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BIEREN VAN DE WISSELTAP   4.60

Brand Pilsener    25 cl  3.10   50 cl 5.25
Krachtig van smaak, zacht in afdronk, schitterend van kleur en heerlijk verfrissend 5%.

Brand Weizen    30 cl 4.20   50 cl 6.20
Traditioneel, volmout tarwebier, en toch fris in iedere slok. Onder een stevige schuimkraag 
ontspringt een frisse en zachte oase van fruitige en lichtkruidige smaken 5%.

Affligem Blond    4.60
Belgisch blond speciaalbier met een zachte en rijke smaak, bekroond met een stevige 
schuimkraag. Een milde bitterheid ondersteunt de zachte fruitigheid 6,7%.

Affligem Dubbel    4.60
Het aantrekkelijk donker bier combineert zijn zachte smaak met een kruidig aroma. 
Gekenmerkt door een soepele afdronk met een fijn bittertje 6,7%.

Texels Springtij in april op de tap
Stevig blond bier met een zachte volle smaak. 
Verrassend bloemig aroma en kruidig karakter 7,5%.

Texels Skiller wit van mei t/m 
september op de tap
Verfrissend kruidig witbier van het eiland Texel. 
Vol en romig van smaak met een hint 
van citrus en kruiden 5%.

Texels Skuumkoppe van mei t/m 
september op de tap
Karaktervol donker tarwebier waaraan diverse moutsoort
en de karakteristieke bovengisting een volle smaak geven 6%.



ALCOHOLVRIJE BIEREN
Erdinger Weizen   4.25
Een smaakvol alcoholvrije Weizen met goede 
isotonische waarden, dus ook ideaal voor 
sporters. Dit Duitse Tarwebier heeft een 
frisse, heldere smaak en een lichte bitterheid 
in de afdronk 0.5%.

Brand Weizen    4.25
Een weizen zoals ‘t hoort, maar dan lekker
alcoholvrij, met een extra frisse fruitige 
smaak en een zachte afdronk.

Brand IPA     4.25
Deze 0%-variant van onze India Pale Ale is 
net zo hoppig, citrusachtig en fris, maar 
dan helemaal alcoholvrij. De fruitige geuren 
ontstaan door het dryhoppen van Cascade, 
Amarillo en Mosaic hop en hebben een 
zachte bitterheid.

Heineken 0.0 van de tap   25 cl   3.10
             50 cl    5.25
Een alcoholvrij bier met een verfrissende 
en fruitige smaak, gecombineerd met een 
zacht moutige body.

Affligem Blond   4.60
Een alcoholvrij Belgisch blond abdijbier 
met een rijke smaak, een zachte fruitigheid 
en een mild bittere afdronk. De rijke smaak 
en beleving van speciaalbier, maar dan 
zonder alcohol.

Brand Lentebock in april op de tap
Gebrouwen met een bijzondere blend van 
gebrande moutsoorten. Dit bovengistende bier 
dankt zijn frisse smaak aan de 
Saazer hop. Een echte 
dorstlesser 6,5%.

Zundert 8 in april op de tap
Heeft een veelbelovende geur met een zweem 
van kruiden en specerijen. In de aanzet bloemig 
en iets zoet 8%.

Ciney Blond van mei t/m september 
op de tap
Een bier van hoge gisting. Het zachte en 
zuivere bier heeft een goudblonde kleur. 
Verder is fruit en een aangename 
bitterheid te proeven 7%.

Amstel Radler    3.70
Gebrouwen met een mix van 0.0% bier en 
citroen. Dorstlessend en verfrissend.
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Westmalle Dubbel    4.75
Een trappistenbier dat sinds 1856 wordt 
gebrouwen. Dit bier zit vol fruitige aroma's 
en esters, heeft tonen van gebrande mout. 
De smaak is zoet met een verfijnde 
bitterheid 7%.

Westmalle Tripel    5.00
De moeder aller Tripels. Dit is dé stijlicoon.
De aroma's variëren van fruitigheid tot 
kruidigheid. Dit is een buitengewoon 
elegant en complex bier, daar is vrijwel 
iedereen het over eens 9,5%.

Duvel      4.75
Een natuurlijk bier met een subtiele 
bitterheid, een verfijnd aroma en een 
uitgesproken hopkarakter. De hergisting 
op fles en een lange rijping garandeert 
een pure stijl, een delicate pareling en een 
aangename alcoholzoete smaak 8,5%.

Brand IPA     4.25
Fruitig, citrusachtig, en lekker zacht bitter. 
Deze Brand India Pale Ale is tongstrelend
fris, heeft de fruitige geur van mango en 
een bitter fluweelzachte afdronk 7%.

Kwaremont     4.75
Een krachtig blond bier van Brouwerij de 
Brabander. Aroma's van tropisch fruit 
en een pittige afdronk 6,6%.

Islander Summer Ale    4.90
Gebrouwen met Curaçao orange en 
dragonfruit. Mede hierdoor is deze 
Summer Ale verfrissend, doordrinkbaar 
en zomers 3,8%.

Oepidus Mannenliefde Saison  4.90
Een frisse en fruitige Saison gebrouwen 
met Szechuan peper, lemon grass en 
Sorachi Ace hop. Deze ingrediënten 
zorgen voor een frisse, fruitige smaak 
met veel citrus 6%.

De Koninck     4.50
Een licht en smaakvol bier, waar je snel 
een tweede glas van bestelt. Lichtzoet, 
moutig met een vleugje karamel, 
eindigend met een verfijnd bittertje 5%.



Bourgogne Kruis Blond              4.75

De juiste combinatie van Oosterhouts 
water, tarwemout, pilsmout, hop 
en gist geeft het bier een
heerlijk aroma en frisse afdronk 5%.

STREEKBIER

FRUITBIEREN & CIDERS
Amstel Radler   3.70
De natuurlijke mix van Amstel Pilsener 
en citroenwater. Dorstlessend en 
verfrissend 2%.

Mort Subite Kriek Lambic  4.00
Een fris en fruitig bier gemaakt met verse
krieken. Het bier bestaat uit een deel 
jonge lambic van één jaar oud 4%.

Liefmans Fruitesse   4.00
Een heel fruitig bier. De smaak is licht
zoet met fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en vlierbes 3.8%.


