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BEER MENU SPRING 2018
TAP BIEREN - DRAFT BEERS
1. Brand Pilsener (Cask)
Pilsner / 5% ABV / 27 IBU / 150 CAL / Wijlre, Limburg

25cl €2.50

2. Brand Weizen
Hefeweizen / 5.1% ABV / 12 IBU / 153 CAL / Wijlre, Limburg

30cl €3.90

3. Bouwerij 't IJ Paasij
Lentebock/Maibock / 7% ABV / 30 IBU / 210 CAL / Amsterdam, Noord-Holland

30cl €3.90

4. Tripel Karmeliet
Belgian Tripel / 8.4% ABV / 252 IBU / 168 CAL / Buggenhout, Oost-Vlaanderen

20cl €3.50

5. Brugse Zot
Blonde Ale - Belgian Blonde / 6% ABV / 23 IBU / 180 CAL / Brugge, West-Vlaanderen

33cl €3.80

6. Affligem Dubbel
Belgian Dubbel / 6.8% ABV / 204 CAL / Opwijk, Vlaams-Brabant

30cl €3.80

Koninklijke Brand Bierbrouwerij - Gebrouwen met meer hop dat de pilsener zijn unieke, krachtige smaak geeft - Brewed with more hops
which gives the pilsener its unique, powerful flavour.

Koninklijke Brand Bierbrouwerij - Een Weizen uit Limburg volgens traditioneel Beiers recept. Heerlijk fris met fruitige smaken als
abrikoos en banaan met een zachte, romige afdronk - A Weizen from Limburg according to traditional Bavarian recipes. Refreshing fruity
flavors like apricot and banana with a gentle, creamy finish.

Bouwerij 't IJ - Goed gebalanceerde smaak van fruit, koriander, gist en hoppen. De afdronk is licht sprankelend met zoetigheid. Een
uitstekend biertje om het begin van de lente mee te vieren! - Nicely balanced flavour of fruit, coriander, yeast and hops. The aftertaste is
slightly sparkling with sweetness. An excellent beer for celebrating the arrival of spring!

Brouwerij Bosteels - Tripel Karmeliet wordt nog steeds gebrouwd volgens een authentiek recept uit 1679 afkomstig uit het voormalige
Karmeliet klooster in Dendermonde. Dit recept beschrijft het gebruik van 3 soorten granen voor een volle, complexe smaak - Tripel
Karmeliet is still brewed according to an authentic beer recipe from 1679 originating in the former Carmelite monastery in
Dendermonde. This recipe describes the use of three kinds of grain for a full and complex flavour.

30cl €4.80

Brouwerij de Halve Maan - Brugse Zot is een goud-blond biertje met rijke schuim en lichte fruitigheid met bittere afdronk. Gebrouwen
met 4 soorten graan en 2 verschillende aromatische hoppen dat het bier een unieke smaak geeft - Brugse Zot is a goldenblond beer with
a rich froth and a fruity flavouring. Brewed with four different malts and two aromatic varieties of hop which give the beer its unique
taste.

Affligem Brouwerij - Rijk robijn-bruin met een stevige schuimkraag en sterke, natuurlijk koolzuur. Vol en complex van kruidnagel, anijs,
rozijn, stroop en banaan - Rich ruby-brown with a firm, silky head and strong natural carbonation. Leads on complex clove, spice, anise,
raisin, molasses and banana aromas.
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PILS - LAGER
Budweiser
Lager - North American Adjunct / 5% ABV / 12 IBU / 150 CAL / St. Louis, MO

33cl €3.50

Desperados
Lager - Pale / 5.9% ABV / 177 CAL / Schiltigheim, Bas-Rhin

33cl €4.20

Anheuser-Busch - Ook bekend als "The King of Beers" (kuch, kuch), Budweiser is een typisch Amerikaans pilsje dat lekker wegdrinkt. Known as "The King of Beers," Budweiser is a medium-bodied, flavorful, crisp American-style lager. I don’t know, some people like it
¯\_( ツ)_/¯

Heineken - ‘s Werelds eerste beer met de spirit of tequila. - The first beer in the world with the spirit of tequila

WIT & WEIZEN - WHEAT & WEIZEN
Paulaner Hefe-Weizen
Hefeweizen / 5.5% ABV / 12 IBU / 165 CAL / 81249 München

33cl €3.60

Vedett Extra White
Witbier / 4.7% ABV / 4 IBU / 141 CAL / Puurs, Antwerpen

33cl €3.80

Paulaner Brauerei - Weizen bier met aroma van citrus, zachte smaak met tonen van gist en banaan - Weizen beer with a citrus aroma,
gentle with notes of yeast and banana.

Duvel Moortgat - Witbier, frisse smaak en afdronk. Romig karakter - Wheat beer, refreshing flavour and finish, creamy character.

BLOND - BLONDE
Affligem Blonde
Belgian Blonde Ale / Golden / 6.8% ABV / 204 CAL / Opwijk, Vlaams-Brabant

30cl €3.80

Boulevard Tank 7
Saison / 8.5% ABV / 38 IBU / 255 CAL / Kansas City, MO

33cl €5.00

Brand Zwaar Blond
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 36 IBU / 255 CAL / Wijlre, Limburg

30cl €3.70

Delirium Tremens
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 26 IBU / 255 CAL / Melle, Oost-Vlaanderen

33cl €4.60

Affligem Brouwerij - Het klassieke, heldere, blond abdij bier met een zachte rondheid. Kruidige citrus aroma met een vleugje Vanille The classic clear blonde abbey ale, with a gentle roundness. Herbal-citrus aroma and a hint of vanilla.

Boulevard Brewing Co. - De perfecte combinatie van elementen kwamen samen in gistingsvat #7. Je kunt het voorbestemd noemen, of
gewoon Tank 7. Vrij fruitig, vooral grapefruit met een kruidigere, peper-achtige afdronk - The perfect combination of elements came
together in the #7 fermenter. You could call it fate, but they called it Tank 7. Beginning with a big surge of fruity aromatics and grapefruithoppy notes, the flavor of this complex, straw-colored ale tapers off to a peppery, dry finish.

Koninklijke Brand Bierbrouwerij - Winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd 2013, krachtig en fruitig karakter - Award winning beer,
powerful with a fruity character.

Brouwerij Huyghe - Blond bier met een fruitig karakter en aroma's van citrus, tropisch fruit en gember - Blonde beer with a fruity
character and aromas of citrus, tropical fruits and ginger. The allusion to pink elephants and the choice of names is not due to chance.
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BLOND - BLONDE
Duvel
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 33 IBU / 255 CAL / Puurs, Antwerpen

33cl €4.20

Grimbergen Blonde
Blonde Ale - Belgian Blonde / 6.7% ABV / 22 IBU / 201 CAL / Mechelen, Antwerpen

33cl €3.80

Hoegaarden Grand Cru
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 255 CAL / Hoegaarden, Vlaams Brabant

33cl €4.20

La Chouffe
Belgian Strong Golden Ale / 8% ABV / 20 IBU / 240 CAL / Achouffe, Luxembourg

33cl €4.40

La Chouffe Soleil
Blonde Ale - Belgian Blonde / 6% ABV / 20 IBU / 180 CAL / Achouffe, Luxembourg

33cl €4.10

OMER. Traditional Blond
Belgian Strong Golden Ale / 8% ABV / 240 CAL / Bellegem, West-Vlaanderen

33cl €4.20

Schelde Lamme Goedzak
Blonde Ale - Belgian Blonde / 7% ABV / 210 CAL / Meer, Antwerpen

33cl €4.50

Tongerlo LUX
Blonde Ale - Belgian Blonde / 6% ABV / 180 CAL / Boortmeerbeek, Vlaams Brabant

33cl €4.00

Duvel Moortgat - Duvel is een natuurlijk zwaar blond met een lichtzoete smaak en sterke hopbittere afdronk - Duvel is a natural beer
with a subtle bitterness, a refined flavour and a distinctive hop character.

Brouwerij Alken-Maes - Een volle zoete smaak. Aroma’s van geel fruit en een lichte karakteristieke bitterheid - Full sweet flavour. Aroma
of yellow fruit and a light bitterness.

Brouwerij van Hoegaarden - Zoete moutigheid en fruitigheid (banaan en perzik) domineren in het begin, dan gaat het over naar gistige,
kruidige tonen (koriander), zacht in de mond gevolgd door verwarmende alcohol - Sweet maltiness and fruitiness (of banana and
peach) predominate, bit yeasty, spicy notes (coriander), soft mouthfeel, warming alcohol in the finish.

Brasserie d'Achouffe - Zwaar blond, fruitig en kruidig karakter - Heavy blond, fruity and herbal character

Brasserie d'Achouffe - Vernoemd naar het schijnend zonnetje, Soleil is een blond bier met een citrus aroma en een moutig zoetige
smaak met vanille en een beetje peper - Named after sunshine, this refreshing beer has delicious citrus flavours, with a touch of vanilla
and peppery notes.

Brouwerij Omer Vander Ghinste - Blond bier hergist op de fles, met een vol fruitig aroma en een moutig zoetige smaak met een subtiele
bitterheid - Traditional Blond is a top-fermented beer refermented in the bottle. Characterized with a fine fruity aroma with a subtle
bitterness

Scheldebrouwerij - Een volle blond bier voor de echte bierliefhebber die niet bang is voor een robuste hop-bitterheid - A full-bodied
blond ale for true beer fans who don't fear robust hoppy bitterness.

Brouwerij Haacht Brasserie - Gekroond als 's werelds beste bier in 2014. Koperkleurig abdijbier met een zachte, zoetige aanzet.
Volmondig, met lichtdroge afdronk - Crowned the 'World's Best Beer 2014'. Amber coloured abbey beer with a fruity and hoppy aroma
and a balanced flavour with a slightly bitter aftertaste.
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PALE ALE & IPA
Boulevard The Calling IPA
IPA - Imperial / 8.5% ABV / 75 IBU / 255 CAL / Kansas City, MO

33cl €5.00

Brand IPA
IPA - American / 7% ABV / 45 IBU / 210 CAL / Wijlre, Limburg

30cl €3.80

De Molen Hop & Liefde
Pale Ale - American / 4.8% ABV / 57 IBU / 144 CAL / Bodegraven, Zuid Holland

33cl €4.50

Affligem Tripel
Belgian Tripel / 9% ABV / 270 CAL / Opwijk, Vlaams-Brabant

30cl €4.20

Brouwerij 't IJ Zatte
Belgian Style Tripel / 8% ABV / 19 IBU / 240 CAL / Amsterdam, Noord-Holland

33cl €4.60

Schelde Zeezuiper
Belgian Tripel / 8% ABV / 240 CAL / Meer, Antwerpen

33cl €4.40

Tongerlo PRIOR
Belgian Tripel / 9% ABV / 270 CAL / Boortmeerbeek, Vlaams Brabant

33cl €5.00

Boulevard Brewing Co. - Hoppige Amerikaan. Spettervol van smaak en aroma’s van tropisch fuit en zoete hinten Je hebt niet geleefd als je
‘m nooit hebt gehad - Boulevard's most heavily hopped beer ever bursts forth with unmistakable tropical fruit and pine hop aromas and
flavor supported with a slightly sweet malt character, tapering to a crisp, dry finish. Heed your call and enjoy.

Koninklijke Brand Bierbrouwerij - Het winnende bier van de Bierbrouwwedstrijd 2014. Kenmerkend door een fruitig en citrusachtig
karakter. Aromatisch hoppig met een zachte bitterheid. - Award winning beer. Fruity and citrusy flavour. Hoppy aroma and soft bitter
finish.

Brouwerij De Molen - American Pale Ale met aroma's van citrusvruchten. Frisse en licht bittere afdronk - American Pale Ale with aromas
of citrusfruit. Refreshing and slightly bitter finish.

TRIPEL
Affligem Brouwerij - Abdijbier met intense aroma's van mout en rijp fruit sinds 1074, wordt ook wel eens "God in a glass of beer"
genoemd - Brewed since 1074 by the Formula Antiqua Renovate. It is amber-gold and pours with a deep head and original aroma,
delivering a complex, full bodied flavour. Has been referred to as "God in a glass of beer".

Brouwerij 't IJ - Het eerste bier van 't IJ gebrouwen sinds 1985. Een volle biologische tripel met aroma's van vers fruit en graan, licht zoete
smaak en fijne droge afdronk - 't IJ's first beer back in 1985. It is a full-bodied, organic beer with a scent of fresh fruit mingled here and
there with a hint of grain. The flavour is slightly sweet, ending with a fine, dry aftertaste.

Scheldebrouwerij - Verfrissende droogheid met een licht zoetje en subtiele tonen van koriander, geur van geel fruit en een verfijnde
hop-bitterheid zoals je van een goede tripel verwacht - Refreshingly dry to lightly sweet with subtle hints of coriander, the scent of yellow
fruit and a sophisticated hoppy bitterness as suitable for a real tripel.

Brouwerij Haacht Brasserie - Goudgeel abdijbier met een hoppig aroma en kruidige, fruitige toetsen - Golden yellow abbey beer with a
hoppy aroma and herbal, fruity notes
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DUBBEL & DONKER - DUBBEL & DARK
Brouwerij 't IJ Natte
Belgian Style Dubbel / 6.5% ABV / 22 IBU / 195 CAL / Amsterdam, Noord-Holland

33cl €4.40

Grimbergen Dubbel
Belgian Dubbel / 6.5% ABV / 22 IBU / 195 CAL / Mechelen, Antwerpen

33cl €3.80

Schelde Dulle Griet
Belgian Dubbel / 6.5% ABV / 20 IBU / 195 CAL / Meer, Antwerpen

33cl €4.20

Tongerlo NOX
Belgian Dubbel / 6.5% ABV / 195 CAL / Boortmeerbeek, Vlaams Brabant

33cl €4.00

Trappistes Rochefort 6
Belgian Dubbel / 7.5% ABV / 35 IBU / 225 CAL / Rochefort, Namur

33cl €4.40

Trappistes Rochefort 8
Belgian Strong Dark Ale / 9.2% ABV / 22 IBU / 276 CAL / Rochefort, Namur

33cl €4.80

Brouwerij 't IJ - Biologisch donker bier met een zacht geroosterde smaak van bruine suiker, nootjes en pruimen - Organic dark beer with
a reddish-brown colour and a smooth roasted flavour with earthy tones of brown sugar, nuts and plums.

Brouwerij Alken-Maes - Zoet-bitter bier dat 2 keer is vergist. Toetsen van chocola, karamel en drop - Dubbel has undergone two
fermentations, which gives this ale a chocolatey, toffee taste with a warming brandy-like finish.

Scheldebrouwerij - Donker bruinrood bier, zoetig van drop met een bitterig tintje op het eind - Dark brown-red beer, liquorice
sweetness with a bit of a bitter finish.

Brouwerij Haacht Brasserie - Donkerbruin abdijbier met een zoetige hoofdsmaak, met vanille en gebakken banaan - Dark brown abbey
beer with a sweetness of vanilla and baked banana.

Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy - Roodbruin Trappistenbier met een zoet, moutig en fruitig aroma - Amber-brown Trappist beer with
a sweet, malty and fruity aroma.

Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy - Lichtjes zoet Trappistenbier met een kruidig, fruitig en bitter aroma - Lightly sweet Trappist beer
with a herbal, fruity and bitter aroma.

QUADRUPEL & ZWAAR - QUADRUPEL & HEAVY
De Molen Bommen & Granaten
Barleywine / 11.9% ABV / 30 IBU / 357 CAL / Bodegraven, Zuid Holland

33cl €5.50

De Molen Moord & Doodslag
Stout - Russian Imperial / 10.4% ABV / 46 IBU / 312 CAL / Bodegraven, Zuid Holland

33cl €5.50

Trappistes Rochefort 10
Belgian Quadrupel / 11.3% ABV / 27 IBU / 339 CAL / Rochefort, Namur

33cl €5.70

Brouwerij De Molen - Het sterkst biertje van de Molen. Zoet, veel rijp fruit, veel mout, en een zachte bitterheid om het uit te balanceren The strongest in De Molen's range of beers. Sweet, loads of ripe fruits, loads of malts, soft bitterness balancing all the first mentioned.

Brouwerij De Molen - Zoete imperial stout met veel smaak van chocolade en coffee in het gezelschap van pruimen. Zeer krachtig van
smaak - Sweet imperial stout with lots of chocolate and coffee notes accompanied by plums. Very flavorful and powerful.

Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy - Latte koffie met chocolade aroma's. Tonen van herfst hout, kruidnagel, mokka, citrus schillen
(sinaasappel, citroen) en vers gebakken beschuitjes - Latte coffee with chocolate aromas. Hints of autumn wood, cloves, mocha, citrus
zest (orange, lemon) and freshly baked biscuits.
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FRUIT
Amstel Radler
Shandy / 2% ABV / 60 CAL / Zoeterwoude, Zuid Holland

30cl €3.00

Apple Bandit Crisp Apple
Apple Cider / 4.5% ABV / 135 CAL / Amsterdam, Noord-Holland

33cl €3.50

Delirium Red
Fruit Beer / 8% ABV / 10 IBU / 240 CAL / Melle, Oost-Vlaanderen

33cl €4.50

Mort Subite Kriek Lambic
Lambic - Kriek / 4% ABV / 120 CAL / Asse-Kobbegem, Vlaams Brabant

33cl €3.80

Heineken Brouwerij - De natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater. Amstel Radler is dubbel verfrissend met slechts 2% alcohol The natural mix of Amstel beer and lemonade. Amstel Radler is twice as refreshing and contains only 2% alcohol.

Heineken Brouwerij - Dankzij de perfecte mix van knisperfrisse appels ontstaat een cider met een pure smaak - Cider made with fresh
apples with a pure taste.

Brouwerij Huyghe - Diep en rood, zoet en fruitig op de mond met hint van amandelen en mild-zure kersen. Gewoon een heerlijk dessert
biertje - Sweet and fruity, with hints of almond and a nice balance between sweet and sour. An excellent dessert beer.

Brassée a Mort Subite - Een unieke blend van verschillende geselecteerde lambic bieren, verrijkt met verse krieken - A unique blend of
different chosen lambic beers, enriched with fresh kriek.

ALCOHOLVRIJ - NON-ALCOHOLIC
Amstel 0.0
Non-Alcoholic / 0 CAL / Zoeterwoude, Zuid Holland

30cl €2.80

Brand Alcoholvrij Weizen
Non-Alcoholic / 0 CAL / Wijlre, Limburg

30cl €3.00

Wieckse Radler 0,0% Rood Fruit
Non-Alcoholic / 0 CAL / Maastricht, Limburg

30cl €3.20

Heineken Brouwerij - Amstel 0.0% is een geheel alcoholvrij bier met de vertrouwde smaak van Amstel - Amstel 0.0% is a completely nonalcoholic beer with the familiar flavour of Amstel.

Koninklijke Brand Bierbrouwerij - Alcoholvrije variant van de vertrouwde Weizen. Nog altijd even zacht en lekker in het zonnetje - Nonalcoholic version of the familiar Weizen. Just as smooth and tasty to enjoy underneath the sunshine.

Heineken Brouwerij - Een natuurlijke mix van alcoholvrij witbier, rood vruchtensap en sprankelend citroenwater. Met de zoete smaak
van rode vruchten als vlierbessen, kersen en frambozen - A natural mix of non-alcoholic wheat beer, red fruits and lemonade. With
sweet flavour of cranberry, cherry en raspberries. Go ahead, we won't judge you ;)
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