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AMBER BIEREN

op
fles

KWAK
Een amber bier met een rijke
geschiedenis. Heerlijk soepel
donker speciaalbier.
Alc. 8,5%

€ 5,25

LA TRAPPE ISID’OR

ZUNDERT

Een volle en licht bittere
smaak met een fruitige
afdronk.

Zundert Trappist is een niet te
zwaar en niet te donker bier.
Het heeft een kruidige smaak.

Alc. 7,5%

Alc. 8%.

€ 5,25

€ 5,00

FRUITIG & FRIS
AMSTEL RADLER

TEXELS SKUUMKOPPE

Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

Een fruitige smaak met
accenten van amandel en
karamel.

Alc. 2%

€ 2,85

LA TRAPPE WITTE TRAPIST

Alc. 6%

€ 3,75

WITTEKERKE ROSE

Zacht moutig, licht zurig en
prikkelend door het
koolzuurgehalte. De afdronk is
droog en lichtbitter.

Natuurlijk verfrissend, zacht en
mondvullend karakter met een
frambozensmaak.

Alc. 5,5%

Alc. 4,3%.

€ 3,75

ST. LOUIS KRIEK LAMBIC
De smaak is fris en fruitig, maar
tegelijkertijd ook zoet-zurig.
Alc. 4,0%

€ 3,75

€ 3,75

DUBBEL & DONKER

LA TRAPPE DUBBEL

AFFLIGEM DUBBEL

Donker trappistenbier met
een vol moutig,
karamelzoete smaak.

Donker kleurig abdijbier,
lichtzoet met tonen van
caramel. bitter en hoppig.

Alc. 7%

Alc. 6,8%.

€ 4,25

€ 4,25

LE FORT BROWN ALE
Een zachte en ronde smaak,
er zijn fruitige tonen in
verwerkt van banaan en
donker fruit.

BRUGSE ZOT DUBBEL
Een warme gloed met een bittere,
hoppige afdronk in de smaak van
zoethout en koffiebrand.
Alc. 7,5%

€ 4,50

Alc. 8,5%

€ 5,00

ROCHEFORT 6
Smaak is licht en fruitig, in
de geur is duidelijk karamel
aanwezig.

GRIMBERGEN DUBBEL
Een zout-bitter bier met toetsen
van karamel. Het bier heeft een
diep rode kleur.
Alc. 6,5%

€ 4,00

Alc. 7,5%

€ 4,25

WESTMALLE DUBBEL
Donkerbruin bier, toetsen
van banaan erin met een
lange droge afdronk.
Alc. 7%

€ 4,75

BLOND
AFFLIGEM BLOND
Bier met een bruisen karakter,
zachte fruitigheid en een mild
bitter einde.
Alc. 6%

€ 4,75

JUDAS ZWARE BLONDE
Bier met fris-fruitige toetsen en
korte nasmaak. Het is een zwaar
okerblond bier, bitter-zoet, zacht
en volmondig.
Alc. 8,5%

€ 5,50

BRUGSE ZOT BLOND
Licht bitter bier, vol met tonen
van noten en sinaasappel.
Alc. 6%

€ 4,75

Laat toetsen van citrusvruchten
vrijkomen in de mond. De
verfrissende en kruidige smaak
houdt het bier luchtig.

CORNET
Zwaar Belgisch bier met een
subtiele vanilletoets dankzij de
eikenhouten snippers die tijdens
het brouwen worden toegevoegd.
Alc. 8,5%

LA CHOUFFE GOUDBLOND

Alc. 8%

€ 4,75

€ 5,50

LA TRAPPE BLOND
DUVEL
Een fijne dorstlesser met een
aangenaam hop karakter.
Licht fruitig, droog aroma en
licht bittere nasmaak.
Alc. 8,5%

Een prikkelendbier met een
licht zoete, zachte bittere,
en moutige smaak.
Alc. 6,5%

€ 4,75

€ 4,50

OMER BLOND
GRIMBERGEN BLOND
Vol en krachtig blond bier
met een licht fruitige smaak
en een bittertje.
Alc. 6,7%

€ 4,00

Een mooi goudgeel bier met een
fijn, fruitig aroma en subtiele
bitterheid door drie hopsoorten uit
Duitsland, Tsjechië en Slovenië.
Alc. 8%

€ 5,00

TRIPEL

LA TRAPPE TRIPEL

AFFLIGEM TRIPEL
Amber kleurig abdij bier met
veel fruit zoals banaan, abrikoos
en perzik. Bitter en hoppig.
Alc. 9%

Een klassiek trappistenbier
met een krachtige en volle
smaak.
Alc. 8%

€ 5,25

€ 5,50

LE FORT TRIPEL
Beste tripel van 2018 fruitig
aroma met toetsen van vanille
en kruidnagel.

GRIMBERGEN TRIPEL

Alc. 8,8%

€ 5,00

Een stevige tripel, lekker
kruidig en een lichte
hopbitterheid.
Alc. 9%

€ 5,00

STRAFFE HENDRIK TRIPEL
Blonde kleur, frisse en bittere
smaak met een bovengisting.
Alc. 9%

€ 6,00

KARMELIET TRIPEL
Karmeliet is een complex tot
bronskleurig bier met een
romige schuimkraag.
Alc. 8,4%

€ 5,25

WESTMALLE TRIPEL
Goudgeel bier, veel fruitigheid
en een fijn hopbitterheid smaak,
met een bittere afdronk.
Alc. 9,5%

€ 5,00

QUADRUPEL
LA TRAPPE QUADRUPEL

ROCHEFORT 10

Een volle, verwarmende en
intense smaak. Moutig met zoete
tonen van dadels, vijgen en
karamel en een lange, zachte
afdronk.

De zoetheid van alcohol,
kruidigheid van kardemon en
kanaal en waanzinnig veel fruit,
zoals druiven, pruimen,
rozijnen en vijgen.

Alc. 10%

€ 5,25

ROCHEFORT 8

STRAFFE HENDRIK
QUADRUPEL

Rijk van smaak van donker fruit,
pruimen en vijgen. Daarnaast een
kruidigheid en zoetheid van
karamel en geroosterd mout.

Intens donker van kleur en
volmondig qua smaak. Het
aroma is kruidig en elegant met
licht geroosterde toetsen.

Alc. 9,2%

Alc. 11%

€ 5,25

€ 6,00

0.0 % BIER
AFFLIGEM BLOND
Belgisch blond abdijbier met een
rijke smaak, een zachte
fruitigheid en een mild bittere
afdronk.
Alc. 0,0%

€ 3,75

HEINEKEN
Een alcoholvrij bier met een
verfrissende en fruitige smaak,
gecombineerd met een zacht
moutige body.
Alc. 0,0%

AMSTEL RADLER
De dorstlessende mix van
alcoholvrij Amstel bier en
citroenwater.
Alc. 0,0%

€ 2,90

Meer bieren, kleinere voorraden per stoort.
Is het biertje die je wilt hebben op?
Wij weten altijd een mooie opvolger te adviseren.

€ 2,90
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HEINEKEN PILSENER
Een lekker koud en fris pilsener
dat wereldwijd niet meer weg te
denken is.
Alc. 5,0 %
Slimpie
Fluitje
Vaasje
Ice cold
Halve liter

€ 1,80
€ 2,70
€ 2,90
€ 2,90
€ 5,80

issel
Bier
WISSELBIER OP FLES

IPA ’T MAG 6,5%
Een prachtige hoppig bier met fruitige en florale aromas en zoete moutige tonen. Mooi in
balans en een straffe bittere afdronk.
KWARREMONT 6,6%
Zoet bier met lichte fruitige tonen. Kwaremont profileert zich sterk als wielerbier en is een
‘bier voor kopmannen’.
HAPKIN 8,5 %
Sterk blond bovengistend bier gebrouwen door de Belgische brouwerijgroep Alken Maes.
DESPERADOS MOJITO 5,9 %
het bittere van bier met het zoete van tequila, verrijkt met de smaak van mojito.

WISSELBIER OP TAP
BRAND LENTEBOCK 6,5 %
"De magische geur van het voorjaar, de frisse smaak van Saazer hop! Heerlijk die lente",
aldus Rob Habets, meesterbrouwer bij Brand Bierbrouwerij.”
LAGUNITAS DAYTIME 4,0%
Dit is een licht gekleurde IPA met kruidige, frisse en hoppige smaak. De late nasmaak is
zacht romig.
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HUISWIJN

WIT - MONTERRE CHARDONNAY
Languedoc-Frankrijk
Droog, tropisch en geel fruit
Alc. 13%

€ 3,90

€ 19,50

€ 3,90

€ 19,50

€ 3,90

€ 19,50

€ 3,90

€ 19,50

ROOD - MONTERRE MERLOT
Languedoc-Frankrijk
Vol & romig, tinten van bramen, bessen en kersen
Alc. 13%

ROSÉ - MONTERRE GRENACHE ROSÉ
Languedoc-Frankrijk
Frisdroog, met toetsen van aardbei, frambozen en grapefruit.
Alc. 12,5%

ZOET - KLOSTERHOF WINZERKRONE
Duitsland
Een wit met een fris zoetje en fruitige aroma's. Kan ook on-the-rocks!
Alc. 8,5%

PROSECCO - LA GIOIOSA. (20cl flesje)
Valdobbiadene - Italié
Frisheid van wit fruit en citrus, een zacht mondgevoel en zuivere afdronk.

HUGO

Gearomatiseerde wijn me vlierbloesem. Oorspronkelijk afkomstig uit Tirol.

€ 5,50

€ 4,50

WITTE WIJN
URMENETA SAUVIGNON BLANC
Central Valley -Chili
Smaak: Mild droog, vol exotische aroma’s van onder andere passievrucht
Alc. 12%

€ 4,50

€ 22,00

WILD ROCK SAUVIGNON BLANC
Marlborough-Nieuw Zeeland
Smaak: heerlijk verfrissend, met rijpe smaken van groene appel, citrus en passievrucht.
Alc. 13%

€ 5,75

€ 23,75

WILD ROCK CHARDONNAY
Hawkes Bay-Nieuw Zeeland
Smaak: zacht met een toets van vanille en frisse citrustonen
Alc. 13%

€ 6,50

€ 27,75

RODE WIJN
URMENETA CABERNET SAUVIGNON
Central Valley -Chili
Smaak: Kruidige, makkelijke rode wijn met body
Alc. 13%

€ 4,50

€ 22,00

WILD ROCK PINOT NOIR
Central Orsago-Nieuw Zeeland
Fruitige soepele Pinot Noir met rijke geur van kersen en rozenblaadjes.
Alc. 13%

€ 35,00

0.0 % WIJN
Echte o,o% wijnen bestaat eigenlijk niet. Wijn is namelijk een alcoholische drank gemaakt van
vergiste druiven. Onderstaande alcoholvrije ‘wijnen’ zijn producten op basis van wijn waar
naderhand de alcohol aan onttrokken is. Tijdens deze processen kunnen wat alcoholresten
achterblijven, in praktijk alcoholarm. Bij deze onderstaande wijnen blijft het alcoholgehalte
beperkt tot 0,01%. En bevat zo’n 66% minder calorieën dan wijn met alcohol.

APPALINA CHARDONAY
Geselecteerde percelen in diverse Italiaanse wijngebieden
Licht zoettig, lekker fris en elegant van smaak. Met een bouquet van amandel, boter en
vanille.
€ 3,90

€ 19,50

Geselecteerde percelen in diverse Franse wijngebieden
Diep granaatrood en expressief, fruitig bouquet van zwarte bessen en kersen.
€ 3,90

€ 19,50

APPALINA MERLOT

F

risdranken
Proef ook eens een keer Finley Mojito € 2,85
Heerlĳke alcoholvrĳe cocktail!

Chaudfontaine - blauw
Chaudfontaine- rood
Coca Cola
Coca Cola zero
Cassis
Bitter Lemon
Fanta
Appelsap
Sinaasappelsap
Sprite
Ginger ale
Tonic

€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85

Redbull

€ 3,75

Fristi
Chocolademelk

€ 2,85
€ 2,85

K

VIER VERSCHILLENDE
FUZE TEA SMAKEN!
black tea, peach en hibiscus;
green tea;
green tea mango en chamomile;
sparkling lemon black tea.
€ 2,85 p.st.

offie & Thee
Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte machiatto

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Thee
Munt & Gember thee

€ 2,00
€ 2,75

B

arre hapjes
Woensdag
17:00 - 19:00 uur
een heerlijke daghap!

OM TE DELEN:

Kaasstengels (10 stuks)
€ 6,50
Elite Bitterballen (10 stuks)
Vlammetjes (10 stuks)
‘KFC’ Kip (10 stuks)
Elite XXL Mix (10 stuks)
Kipkluiven (10 stuks)
Spek op stok (10 stuks)
Pikante gehakt staven
Mini Saté (10 stuks)

€ 8,00
€ 7,50
€ 6,75
€ 6,75
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

Nacho’s met kaas
Piccolinis (6 stuks)
(Tomaat Mozzarella)

€ 6,50
€ 4,50

Bootje kaas & worst (15 stuks)
Slim Plank “Lkkr”
(oude kaas/olijven/spaanse vleeswaren)

€ 6,75
€ 9,75

GROTERE TREK SNACK
Tosti ham/kaas
Vlamtosti
Saucijzenbroodje
Patatje
Broodje frikandel
Broodje elite kroket
Saus

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00

BEL & BESTEL
Trek in een pizza, grieks, chinees etc? Bel, bestel en laat het in de slim
bezorgen. Wij doen gratis en voor niets de afwas.

