6%

6,2%

Brugse Zot

€ 3,90

€ 4,50

Ook wel in de volksmond ‘’een paterke’’ genoemd. Dit prachtige
kastanje kleurige bier wordt gebrouwen met ‘’historisch’’ water.
Het water is afkomstig uit 150 meter diepte. Het water wat nu
uit de grond wordt gepompt is volgens wetenschappers van de
regenval uit de tijd van Jeanne d’Arc.

Orval

Dit dubbel bier van hoge gisting is echt een biertje om van te
genieten. Het heeft een zeer aangename bitterheid die goed in
balans staat met de zoete smaak waarbij gedacht moet worden
aan karamel. Zijn volle body gecombineerd de balans tussen
zoet en bitter maakt het ‘’paterke’’ een mooi biertje voor de
echte genieters onder ons.

€ 4,25

Het logo van Orval is een Forel met een ring in zijn bek. Dit
verwijst naar de legende van gravin Mathilde van Toscane, die in
1076 een groep Italiaanse monniken bezocht die in dat
gebied woonden. Toen ze per ongeluk haar trouwring in de bron
liet vallen, smeekte ze God om hulp. Er kwam onmiddelijk een
forel tevoorschijn met de ring in zijn bek. Uit dankbaarheid gaf
ze de monniken geld om een abdij te stichten en ze noemde het
gebied een ‘val d’ or’ (‘gouden dal’).

Heuvel

€ 4,25

Zon is een blond bier van Brouwerij Heuvel. Het wordt
gebrouwen van eigen mout, gemaakt met biologische gerst van
de Utrechtse Heuvelrug. Het bier komt net iets zwaarder aan
dan zijn frisheid doet vermoeden. Zon is vernoemd naar de
Zonheuvel in Doorn.
Hoppig, fris, met een afdronk van citroen en fruit en een licht
bittere nasmaak

6,5%

St. Bernardus pater 6

Is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig
aroma. Het bier wordt gebrouwen met vier verschillende
moutsoorten en twee aromatische hopvariteiten die het bier
een unieke smaak geven. Met een alcoholgehalte van 6% is het
een evenwichtig doordrinkbier met karakter.

Is naast dat er een prachtig legendarisch verhaal aan vast hangt
ook een heerlijk biertje. Deze trappist wordt gebrouwen in de
Abdij Notre-Dame d’Orval. Orval is een mooi amberkleurig bier
met kruidige hoparoma en een bitterzoete smaak. Een echte
aanrader!

6,5%

7%

Tongerloo Brune

€ 4,50

Een donker bier dat afkomstig is uit brouwerij de Haacht.
Dit erkende Belgische abdij bier heeft een volmondige aanzet
gevolgd door een wat zoetige hoofdsmaak. De zorgvuldig uitgezochte bittere hopsoort geeft een wat zacht bittere nasmaak
aan het bier.
Door zijn hergisting op fles maakt bier net als wijn hele smaak
evolutie door. Het bier wordt naar mate het langer ligt ronder
van smaak.

8% Pauwel Kwak

€ 4,00

Is een amberkleurig bier met een fruitig en moutig aroma, een
licht kruidig karakter met zoethouttoetsen en een wat lichte bittere
smaak die verneembaar is in de fijne afdronk. Het mooie van dit
bier is dat ondanks zijn hogere alcoholgehalte van 8%, het bier
een zachte smaak behoud. Kortom een bier die iedere bierdrinker
geproefd moet hebben!
Pauwel Kwak werd in de tijd van Napoleon gebrouwen door
brouwer Paul Kwak in de koetsierherberg De Hoorn in
Dendermonde. Het bijzondere bier werd zo populair in de regio
en mensen kwamen van heinde en verre om een paar goeie glazen
te nuttigen. Vele wilde ook graag onderweg een glas nuttigen. Dus
bedacht dhr. Kwak een speciaal soort glas wat men aan de kar kon
bevestigen, het koetsiers glas.

8% La Chouffe

€ 4,00

Is een niet gefilterd blond bier, zowel in de fles als in het vat hergist.
Het is aangenaam fruitig, gekruid met koriander en bevat een lichte
hopsmaak. De brouwerij Achouffe, gelegen in het hartje van de
groene Ardennen, werd opgericht in 1982 en is gespecialiseerd in het
brouwen van speciale hoge kwaliteitsbieren. De topper, La Chouffe,
is een goudblond bier dat zich onderscheidt door zijn frisheid en
fruitig aroma.
Op het einde van de jaren zeventig beslisten twee schoonbroers,
Pierre Gobron en Christian Bauweraerts, hun eigen bier te
brouwen in hun eigen brouwerij. Op 27 augustus 1982 was hun
eerste brouwsel van La Chouffe klaar. Op de dag van vandaag is
Nederland de belangrijkste buitenlandse bestemming van het
Achouffe bier. Momenteel worden meer dan 20 landen wereldwijd
met dit bier bevoorraad.

Hopus

€ 4,25

Dit blonde, koperkleurige bier met een dikke schuimkraag is
gebaseerd op een geheim recept dat werd gebrouwen naar aanleiding
van de bruiloft van Paul Lefebvre. Door de vele verschillende
hopsoorten wordt dit bier gekenmerkt door een intens bittere
smaakervaring. Het smaakevenwicht van dit bier van hoge gisting
wordt hersteld door de fruitige aroma’s en moutsmaken, zonder de
initiële smaak te verdoezelen. De bittere afdronk duurt lang, maar is
niet storend, is krachtig, maar niet overweldigend, is elegant, maar
niet exuberant… Kortom: elke slok is de perfecte voorbereiding op
de volgende.

9,2%

Rochefort 8

€ 4,75

Wordt gebrouwen in Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy, hier
brouwen nog zo’n 15 tal monniken die bekend staan om
afzondering. De kloostergebouwen en meeste brouwerijen zijn
verboden terrein voor gasten. Er worden drie bruine bier
gebrouwen in Rochefort, met als enige verschil de zwaarte van het
bier. Rochefort 8 is de middelste van de drie. De donkere
fruittoetsen en de alcohol zijn mooi in evenwicht. De smaak is
lichtzoet, een beetje droog met vooral toch de nodige dosis bitter in
de afdronk. Met zijn heerlijke smaak, roodbruine kleur en crémekleurige schuimkraag behoort dit bier tot de echte toppers.

10%

Jopen: Ongelovige Thomas

€ 5,25

In 1992 werd er door de gemeente Haarlem gevraagd om ideeën
in te brengen om iets bijzonders te doen voor het 750 jarig
bestaan van Haarlem wat in 1995 zou plaats vinden. Hieruit
kwam voort om bier te brouwen te eren van de stad Haarlem dat
eeuwen geleden bekend stond als brouwstad. Walter Schelfhout
vond 2 eeuwen ouder recepten in het stadarchief. Deze werden
vervolgens gebrouwen en geschonken tijdens de stadsviering
onder de naam Jopen, een naam die voort komt uit de 112 liter
biervaten die ze vroeger gebruikte om het bier in op te slaan.
Later bereide de brouwerij van Jopen steeds verder uit en
brachten ze steeds meer nieuwe bieren op de markt waaronder
de Ongelovige Thomas, dit is een roodbruine quadrupel met een
volle mout smaak en een fruitig afdronk. Een prachtig biertje om
eens rustig van te genieten.

Tap bieren

Overige bieren

Estaminet
€ 2,20
Estaminet pull
€10,00
Palm seizoensbier
€ 3,50
Steenbrugge seizoensbier€ 3,50

Palm green
€ 2,10 Liefmans 
€ 3,75
Palm 		
€ 3,50 Corona		 € 4,00
Steenbrugge wit € 3,50 Cornet
€ 3,75
Duvel		
€ 4,50

BIERKAART

8,3%

