BITES

Verkrijgbaar tot 23.00u

Plenkske		13,50
Preuf

Borrelplank | Rijkelijk gevuld | Charcuterie
Kaas | Brood | Dips | Zoutjes | Snacks

Proost

Charcutterie Plenkske		11,50

WIJNEN

Plenkske | Charcuterie

Van het gerenommeerde wijnhuis Storms

WIT

ODE AAN... Gros Manseng
Gascogne, Frankrijk

3,50

Tropisch fruit | Citrus | Bloemen | Kruiden | Specerijen.

LAMELIA Verdicchio		3,25
DOP Verdicchio di Matelica, Italië

Frisheid | Florale tonen | Wit en rijp fruit | Mineraalachtige
afdronk

CLUSTER Chardonnay
Sliven Regio, Bulgarije

3,75

Eiken vaten | Gracieus, weelderig ‘bloesem’ bouquet |
zacht en lang in afdronk

Niersteiner Spiegelberg
Rheinhessen, Duitsland

3,25

JOHANNINGER Spätburgunder
Rheinhessen, Duitsland

Thracian Valley, Bulgarije

3,75
3,25

Heerlijk fruitig bouquet | 80 % Merlot | 20 % Cabernet
Sauvignon

ROOD

Grand Seigneur

Cabernet/Merlot Cachapoal Valley, Chili

3,25

Rijp fruit | Kersen | Zwarte bessen | Levendig | Sappig

Alex Crianza

DO Navarra, Spanje Tempranillo/Merlot

Breadsticks & Desembrood		4,50
Breadsticks | Za’atar | Aïoli

Kaasplenkske		9,95

4 Kazen | Kruutje | Kaasaffineurs Van Tricht

Rundvlees bitterballen		7,25

8 bitterballen | Mosterd | de Bourgondiër

Gehaktbal op plank		3,50

Huisgemaakte gehaktbal | Mes | Mosterd
Karafje | Nootjes

Fruitige frisheid | Droge afdronk | Verfrissende smaak |
Bessen | Frambozen | Kersen | Aardbeien

Domaine Boyar

Rode Curry | Kip | Sesam | 5 stuks

Karafje Nootjes		2,00

Zacht | Zoet | Fris Fruit

ROSÉ

Asian Cigars		5,50

3,50

Vanille | Caramel | Basilicum | Rijping op eiken | Lange afdronk

Bittergarnituur de luxe		5,75
8 luxe mini snacks | Mayonaise

Uienringen		3,95
8 Uienringen | chilisaus

Kaasblokjes		3,95
Jonge kaas | Oude kaas | Mosterd

Crunchy Chicken Bites		4,50
Kip | Knapperig | 4 stuks

Zoete Aardappelfrietjes		3,50
Zoete aardappel frietjes | Mayonaise

Tosti		4,50
Ham | Kaas | Ketchup | Uit het vuistje

Preuf

Proost

BIER

BIER VAN HET VAT
Alfa pilsener 		

1,90

5.0% Alfa Edel pils heeft een hoppige smaak, uitvloeiend naar een licht bittere opdrogende nasmaak.

Wisseltap

vanaf: 3,00

Wij hebben drie kranen gereserveerd voor speciaalbieren. Graag informeren wij u welke bieren wij u van het vat serveren.

SPECIAAL BIEREN
BLOND

Duvel 		

3,80

Vedett Extra Blond 		

3,80

La Chouffe Blond		

3,80

St. Feuillien - Grand Cru 		

4,00

8.5% Duvel heeft een droge, maar toch licht zoete alcoholsmaak. Dit maakt het een fijne dorstlesser met een aangenaam
hopkarakter.
5.2% Een luxe pils met een bijzondere smaak, gedomineerd door hop. Het pilsje is tamelijk droog met een vleugje citroen.
Een heerlijk aangenaam aroma met een romige mout smaak, geeft het beetje Extra in Vedett Blond!

8% Een niet gefilterd blond bier, dat zowel in de fles als in het vat hergist. Het is aangenaam fruitig, gekruid met koriander en
een lichte hopsmaak.
9.5% St Feullien Grand Cru onderscheidt zich door de afwezigheid van kruiden. Het bier bevat hoparoma’s met fruitige aroma’s,
met een harmonie tussen subtiliteit en weelderigheid.

Corona									3,00
4.6% Mooi helder goudkleurig bier, licht zoet en fris van smaak. Dorstlessend tijdens een warme zomerdag.

Desperados								3,00
5,9% Een helder, zomers bier, met een toevoeging van tequilla aroma.

Bird Brewery - Dat is andere koekoek 		

4,25

Gebrouwen door vrouwen - Bloesem blond		

4,00

Gebrouwen door vrouwen - Gember goud		

4,00

40Watt - 100 watt stadsbrouwerij Eindhoven 		

4,25

5.6% Deze Farmhouse Ale (ook wel bekend als Saison) is een blonde, frisse knaller met drie fruitige hopsoorten. De funky gist
geeft het bier een droge, kruidige smaak. Ideale dorstlesser voor iedere dag!
6.2% Een helderblond bier met vlierbloesem. De vlierbloesem geeft een bloemig aroma en een frisse smaak. Bloesem Blond is
volgens de dames het perfecte biertje om het voorjaar te vieren.
4.6% De smaak en het gevoel van gember: sprankelend, fruitig en lekker licht. Vier de zomer met deze Pale Ale met gember!
6,3% Milde moutigheid, zachtbitter, subtiel caramel Aromatisch zoet, toetsen van gras. Een klassiek blond bier a la onze
zuiderburen. Edoch met iets meer durf in de hopkeuze. Fijn licht bitter bier met een subtiele balans in fruit, zoet en kruid.

Preuf

Proost

BIER

WIT

IJwit Brouwerij ‘t IJ 		

4,00

Bird Brewery - Zwaanzinnig		

4,25

Vedett extra white 		

3,80

Schuiminje-snor Bird Brewery 		

4,25

Erdinger hefeweizen 0,5 ltr. 		

4,00

SeaWise - Dutch Bargain		

4,75

6.5% Licht troebel, goud van kleur met een zachte schuimkraag. Korianderzaad en citroen zorgen tijdens het brouwen voor de
licht kruidige en citrusachtige tonen. Door de fijne licht zoete, frisse afdronk is het IJwit een geweldige dorstlesser.
4,5% Doordrinkbare white ale vol tarwemout, fruitige geuren en tropische hop. Een verfrissende dorstlesser op warme dagen
4.7% Vol romig en frisse smaak. Frisse geur, tonen van citrus en een kruidigheid van koriander met een lange bittere afdronk.
5.2% Deze Wheat Ale zit vol tarwemout. De fruitige hoppen maken het bier tropischer en spannender. Om heerlijk bij te snorren.
5.3% Een troebel weissbier met aroma’s van banaan en kruidnagel. Een frisse smaak, met een lichte bitterheid in de afdronk.
4,3% Dutch Bargain SeaWise is een Hefeweizen. Een tarwebier vergist met de Duitse Weihenstephan gist. We hebben een toets
van onze zee in Zeeland aangebracht met Zeekraal en een frisse toets voor dit heerlijk zomerse biertje met toevoeging van
Verveine.

I.P.A.

Bird Brewery - Vink heerlijk		

4,25

Mooie Nel Brouwerij Jopen		

4,00

Queen Bee - Sisters Brewery		

4,75

Orchestra of Angels - 100 Watt satdsbrouwerij Eindhoven		

4,75

6.2% Een heerlijke IPA met een licht bittere afdronk en een fruitig aroma. Het bier heeft een mooie blonde kleur en een volle
body met een tropisch aroma en is gebrouwen met veel roggemout.
6.5% Jopen Mooie Nel is extra zwaar gebrouwen en gehopt. Het bier heeft na de vergisting nog wat extra hop erbij gekregen
om een duidelijk hop karakter te krijgen. Het bier heeft een fruitig aroma en de smaak is mooi in balans.
7,7% Een heerlijke dry-hopped IPA in de Engelse stijl, met Amerikaanse hop. Een geel-oranje kleur met stevig, hoppig schuim.
Een mooie, verfrissende, fruitige IPA met de smaak van grapefruit
6,3% Een zachte en romige IPA vol met tropische smaken afkomstig van een late dryhopping, wat resulteert in een vriendelijke
bitterheid. Vaak door elkaar gehaald met een fris “fruitsap”. Dat is niet zo gek als je eenmaal de eerste slok hebt geproefd.

AMBER

Skuumkoppe Texels Brouwerij		

3,80

Brid Brewery - Fuut Fieuw		

4,25

Scholsen Ties Brouwerij in de Nacht		

4,25

6% Een fruitige smaak met accenten van amandel en karamel. Een karaktervol donker witbier dat smaakt in ieder jaargetijde.
4,6% Een fruitige Dorstlesser met weinig alcohol. Veel tropisch fruit, een vleugje karamel en een karaktervolle bitterheid.
6% Een donker blond bier van hoge gisting, gefilterd en daardoor helder goudgeel van kleur, met een fijne schuimkraag.
Gebrouwen met verschillende mouten en hop, wat zorgt voor een evenwichtig bittertje en een frisse doordrinkbaarheid

Preuf

Proost

BIER

DONKER

Bzzz - Sisters Brewery		

4,75

8.0% Stevige dubbelbock met aroma’s van zoethout, rozijnen en iets karamel. Vrij zoet met weinig koolzuur.
Moutig van smaak met een plakkerige, mild bittere afdronk.

Chimay rood								4,00

7.0% Koperkleurig tot bruin bier met een royale, fijne schuimkraag, Je ruikt fruit, De zachte karamel, vers brood
en toast zijn goed te ruiken. De smaak heeft dezelfde zoete aroma’s. Deze Trappist eindigt zoet en licht bitter.

Grimbergen Dubbel		

4,00

Gouden Carolus Classic		

4,25

Krysta Brouwerij in de Nacht		

4,50

Alfa Oud Bruin 		

2,50

6,5% Grimbergen Dubbel is een zoet-bitter bier met veel volheid en toetsen van karamel. Het is een heel rijk bier
met dubbele gisting waarvan u optimaal kan genieten in uw vrije tijd.
8,5% Gouden Carolus Classic wordt gezien als één van de beste bieren ter wereld, het combineert de warmte van
wijn met de frisheid van bier.
9,5% Een volmoutige Brunette. Een mooie zachte afdronk die zich prima leent bij de openhaard! Zoethout is een
ondersteunend smaakcomponent en licht aanwezig.
2,5% Een zacht, zoet bier. Het bevat tonen van gebrande mout en karamel. De zoete smaak gaat naar de afdronk
toe over in een droge subtiele smaak.

FRUIT

Kasteel Rouge		

4,00

Liefmans Fruitesse		

3,80

Liefmans Kriek		

4,00

Mort Subite Geuze lambic		

3,50

8,0% Je proeft de volle smaak van zongerijpte kersen. Maak niet de fout dit kersenbier te verwarren met een
Kriek Lambiek. Deze Kasteel Rouge is van een totaal andere orde. Het is een blend van Kasteel Donker en een
kersenlikeur.
3,8% Een frisse en fruitige smaak met een zoete achtergrond. Deze blend van bier gerijpt op echte kersen en
natuurlijke vruchtensappen heeft een fruitige, zoete smaak en wordt geserveerd op ijs.
6.0% Fruitig met een frisse, zoetzure smaak van krieken. Sterke, levendige aanzet, gaat over in een gevarieerd
smakenpalet met een perfect evenwicht tussen de zoetheid van het fruit en het zacht zurige karakter van lambiek.
4,5% Jonge en oude Lambic vechten het uit in deze topper op basis van tarwe. Zoetzuur, met een pittige afdronk.
Bacchus Framboos.		4,25
5.0% Roodbruin bier met een lichtgekleurde schuimkraag. Een overvloed aan sappige aroma’s van frambozen en
rood fruit. Gerijpt op houten vaten en heeft een lange intense friszure fruitige afdronk.

Amstel Radler 2%							2,50
2% Amstel Radler is een verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater.

Amstel Radler 0.0%		

2,50

Amstel Radler 0.0% is een verfrissende mix van Amstel 0.0% bier en sprankelend citroenwater. Amstel Radler
0.0% is een geheel alcoholvrij bier en wordt gebrouwen zonder kunstmatige toevoegingen.
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BIER

TRIPEL

Triple d’Anvers		

4,00

Tripel Karmeliet		

4,00

Gouden Carolus Tripel		

4,25

Brasserie le Fort Tripel		

4,25

Piraat Tripel hop		

4,25

8.0% Vleugjes caramel en biscuit verwelkomen de proever en zetten zich door in de mooie ronde smaak. Romige
hazelnootcrème en een toets van vanille combineren aangenaam met de delicate kruidigheid van deze tripel.
8,4% Als je ruikt aan Karmeliet Tripel dan denk je direct aan een rozentuin. De geur is aantrekkelijk door vanille en
bruine suiker. Het bier heeft veel fruitigheid van perzik en banaan en ver in de achtergrond een vleugje citrus.
9.0% Een zeer apart karakter en een volmondige smaak. Wie houdt van de zuivere, keurige smaak van dit
zwaarder, ietwat kruidig en doch verfrissend goudblonde bier, schenkt het zachtjes in één beweging uit.

8,8% Een mooi goudblond bier met een onderscheidende frisheid, een fruitig aroma en beschikt over een mooie
zachte maar volle smaak. Een heerlijk vanille en kruidnagel aroma en een heerlijke fruitige smaak van bananen en
rode appels. Door de aangename toetsen van citrus, limoen en rozen komt het bier mooi in evenwicht.
10,5% Een krachtig, full-bodied zoete Tripel met tonen van gist en een licht hopkarakter.

QUADRUPEL

Gulden Draak 9000 Quadrupel		

4,25

150 Watt - 100 watt stadsbrouwerij Eindhoven		

4,25

Donker Sur Lie Brouwerij in de Nacht		

4,75

10,5% Diep amber kleurig met een grote licht gekleurde schuimkraag. Deze quadruple is zoet, sterk en verwarmend met een plezierig fruitige nasmaak.
10% Intens robijnrood bier met een krachtige volle smaak. Donker fruit uitvloeiend in een licht stroperige afdronk.
9,2% Smaakvolle Quadrupel met een niet al te zware afdronk. De roze peper en gember zijn slechts aanwezig als
ondersteunende kruidigheid en zeker niet dominant. Ongefilterd donker bier zonder hergisting op fles.

BARLEY WINE

Belhamel Brouwerij in de Nacht		

5,00

Nectar - Sisters Brewery		

5,25

11% Donkerbruine kleur, de kraag zakt snel in. Eerste geurindruk is van rode wijn. De smaak is licht zoet.

10,7% Amber kleurig bier met een lichte schuimkraag. Goed in balans met het gebruik van hop en mout. smaken
van karamel, sinaasappel en rijp fruit. Hij weet zijn alcoholpercentage goed te verbergen.

STOUT

Liquid love Brouwerij in de Nacht		

4,00

Russian Imperial Stout - Dutch Bargain		

5,25

8,5% Vol donker bier met tonen van koffie, laurier, drop, chocolade en een mooie volle body. Het kleine zoetje geeft
ondersteuning aan de aardse smaken.
11,5% De mooie koffie toetsen en koffie bitterheid is afgewerkt met pure cacao, waardoor een romige afdronk
ontstaat met een vleugje chocolade.
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ALCOHOL-ARM

Alcoholvrij bier 0.0%		

2,50

Amstel Radler 2%		

2,50

Amstel Radler 0.0%		

2,50

Erdinger 0%		

4,00

Een geheel alcoholvrij biertje met de vertrouwde smaak van een pilsener.

Amstel Radler is een verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater. Met maar 2% alcohol is het
een licht bier en makkelijk te drinken.
Amstel Radler 0.0% is een verfrissende mix van Amstel 0.0% bier en sprankelend citroenwater. Amstel Radler
0.0% is een geheel alcoholvrij bier en wordt gebrouwen zonder kunstmatige toevoegingen.
Een volle smaak van tarwemout, het is een romig bier en heeft een lichte tint van banaan. Het bier heeft een frisse
en korte afdronk. Erdinger Hefeweizen zonder alcohol.

ALLE BIEREN AL GE-UNTAPPD?
OVER HET ALGEMEEN HEBBEN WIJ BUITEN DE BIERKAART OM NOG
ENKELE BIEREN OP FLES. KOM GERUST BINNEN KIJKEN IN DE KOELING
OF WE NOG IETS SPECIAALS HEBBEN NAAR UW SMAAK.

STERKE DRANKEN
Wij hebben een uitgebreid assortiment sterke

MY Chiocolo van Lorenzo Inga
Een goddelijke chocoladelikeur

4,00

dranken.

MY Limonchello van Lorenzo Inga 3,50

Hiernaast treft u enkele specials die wij graag

MY Aranchello van Lorenzo Inga

bij u onder de aanscht brengen.
Vraag onze bediening of uw drankje binnen ons
assortiment zit, of dat wij iets naar uw smaak
kunnen schenken

Citroen, Citroen, Citroen, maar wel heel lekker!!!
Limonchello maar dan met grapefruit

3,50

Grappa Reciota van Lorenzo Inga 4,00
Rozijnen, Framboos, Gedroogd fruit in een glaasje..

Cognac Daniel Bouju V.S.O.P 3,50
Premier Cru du Cognac

Karl’s Koekie
Koekie erbij?

2,50
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SPRITZ
Aperol Spritz

FRISDRANKEN
5,00

Limoncello Spritz

5,00

GIN & TONIC
Bobby’s dry gin

8,00

Hendrick’s dry gin

7,50

Monkey 47 gin

9,00

Gunpowder gin

9,50

Aperol | sinaasappel | prosecco | bruiswater
Limoncello | munt | prosecco | bruiswater

Gemixt met Russel & Co Botanical Tonic water
Gemixt met Russel & Co Botanical Tonic water
Gemixt met Russel & Co Botanical Tonic water
Gemixt met Russel & Co Botanical Tonic water

Crafter’s aromatic flower gin 8,50
Gemixt met Russel & Co Botanical Tonic water

Panarea Island gin

7,50

Napue gin

9,50

MOCKTAIL
Virgin Mojito

5,00

Gemixt met Russel & Co Botanical Tonic water
Gemixt met Russel & Co Botanical Tonic water

Limoen | munt | suikersiroop | bruiswater

COCKTAIL
PREUF & PROOST
VAKANTIE IN JE GLAS,
MET GIN !
7,00

Pepsi cola		
2,00
Pepsi MAX		
2,00
Sourcy blauw		
2,00
Sourcy Rood		
2,00
Lipton ice tea		
2,00
Lipton ice tea green		
2,00
Sisi sinas		
2,00
7-up		
2,00
Royal club Cassis		
2,00
Royal club Bitter lemon		
2,00
Royal club Appelsap		
2,00
Royal club Jus d’ orange		
2,00
Russel & Co Botanical Tonic water 2,00
Chocomel		2,00
Fristi		2,00
Red Bull 		
3,00
Rivella		2,00
Tönnissteiner Agrumes Suikervrij 2,00
Fritz-Kola
2,90
Fles sourcy blauw 0,75 ltr. 		 5,00
Fles sourcy rood 0,75 ltr. 		
5,00

100% NATUURLIJK
Fritz-Spritz Apfelschorle 33cl
Fritz-Spritz Rabarber 33cl
Fritz-Limo Lemon 33cl
Fritz-Limo Kirsch 33cl
3 Cents Grapefruit Soda 20cl
3 Cents Gingerbeer 20cl

2,90
2,90
2,90
2,90
2,50
2,50
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KOFFIE

Alle koffies zijn ook cafeïnevrij te verkrijgen

Koffie

Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Caramel Lover

Latte met een shot caramelsiroop

2,00
2,00
2,80
2,25
2,75
3,25

THEE

Thee

2,00

Van het gerenommeerde theehuis Ronnefeldt

Earl Grey
English Breakfast		
Jasmine Gold		

Gearomatiseerde groene thee met jasmijn

Morgentau		

Chocaholic

3,25

Koffie Nuts

3,25

Rooibos Cream Orange		

Warme Chocomel
Slagroom
Koekie bij de koffie?

2,50
0,50
2,50

Wellnes

Latte met een shot chocoladesiroop
Latte met een shot hazelnootsiroop

Groene thee met mango en citrus tonen

Rooibos met vanille- en sinaasappel tonen
Frisse kruidenthee

Ayuverda Pitta		

Geniet van een Karl’s Koekie likeur bij de koffie Verwarmende kruidenthee

VOOR BIJ DE KOFFIE
Vlaai (indien voorradig)
2,75

Fruity White

Homemade appeltaart

3,75

Vruchtenthee van frambozen en aardbeien

Cheesecake
Brownie

3,75
3,75

Honing in je Thee?

0,50

Koffie compleet

6,50

Verse Munt Thee

2,75

Verse luxe vlaai van Hannen de bekker

Witte thee met perzik- en peer tonen

Sweet Berries		

Huisgemaakte warme appeltaart met slagroom Lemon Fresh		
+/- 10 minuten bereidingstijd
Vruchtenthee met citrus

Huisgemaakte brownie met slagroom

Koffie of thee met 3 zoete lekkernijtjes vanLaura en een likeurtje

Verse munt met honing

