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BEER MENU AUTUMN 2019
TAP BIEREN - DRAFT BEERS
1. Brand Pilsener
Pilsner / 5% ABV / 27 IBU / Wijlre, Limburg

25cl 110 CAL €2.60

2. Jopen Adriaan Wit
Witbier / 5% ABV / 12 IBU / Haarlem, Noord-Holland

25cl 110 CAL €3.60

3. Brouwerij 't IJ - Red Rye Double IPA
IPA - Rye / 7.8% ABV / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 220 CAL €4.50

4. Tripel LeFort
Belgian Tripel / 8.8% ABV / 18 IBU / Bellegem, Vlaanderen

25cl 190 CAL €4.00

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.

Jopen Brouwerij - Vernoemd naar de Haarlemse stadsmolen De Adriaan. Bleekgeel, mistig
met een fijne witte schuimkraag. Frisheid van sinaasappel, zachtheid van vanille in een
mooie balans - Named after the mill De Adriaan in Harlem. Pale yellow, foggy with a nice
foamy head. Orange-freshness and vanilla-smoothness in a good balance.

Brouwerij 't IJ - “Met lekker veel van alles.” Er zit roggemout in en dat proef je aan die fijne
kruidigheid. En veel hop dus, voor een citrusachtige bite - "with a whole lot of everything."
It contains rye and it shows with a nice touch of spice. And of course a lot of hops, for the
citrusy bite.

Brouwerij Omer Vander Ghinste - Gekozen als beste Tripel ter wereld, het onderscheidt
zichzelf met een strakke, fruitige aroma van vanille en kruidnagel met een mooie volle
smaak met fruitigheid als banaan en rode appeltjes - Elected as best Tripel in the world, it
sets itself apart through its crisp, fruity aroma of vanilla and clove and beautifully rounded
full flavour with hints of bananas and red apples.
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TAP BIEREN - DRAFT BEERS
5. Kompel Prion des Fleurs
Honey Beer / 8% ABV / Maasmechelen

25cl 170 CAL €3.90

6. Brouwerij 't IJ - IJbok
Bock - Single / 6.5% ABV / 24 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 180 CAL €4.40

Brouwerij Kompel - Kompel Prion des Fleurs is een goudblond honingbier van hoge
gisting. De bladhoning is afkomstig uit het Nationaal Park Hoge Kempen/Mechelse Heide.
Het bier werd voor het eerst gebrouwen naar aanleiding van 30 jaar mijnsluiting in Eisden
in 2017 - Kompel Prion des fleurs is a golden blond honey beer of high fermentation. The
heather honey comes from the National Park Hoge Kempen/Mechelse Heide. The beer
was first brewed in 2017 to commemorate the closure of the Eisden mine 30 years earlier.

Brouwerij 't IJ - Ons bokbier dat elk jaar de herfst inluidt. Donker en stevig, maar minder
zoet dan je misschien zou verwachten - Our bokbier that rings in the autumn every year.
Dark and full-bodied, but not as sweet as you would expect.

7. Duvel
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 33 IBU / Puurs, Vlaanderen

25cl Tap 180 CAL €3.90

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.

PILS - LAGER
Brooklyn Lager
Lager - Vienna / 5.2% ABV / 33 IBU / Brooklyn, NY

35,5cl 170 CAL €4.80

Brooklyn Brewery - Ambachtelijk bier uit New York. Caramel-heersend amber pils met een
verfrissende dry-hopped aroma - Craft beer from New York. Caramel-forward amber lager
with a refreshing dry-hopped aroma.

Brouwerij 't IJ Biri
Lager - American / 4.7% ABV / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 130 CAL €4.60

Biri is een uitermate frisse lager, gebrouwen met mais. Dat maakt hem ontzettend
doordrinkbaar en het percentage van 4.7 maakt dat je nog best even wat langer in het
zonnetje kan blijven zitten - Biri is a light and tropical maize lager, a perfect thirst quencher
for sunny and not-so-sunny days. It’s 4.7% allow you a little longer on a terrace.
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PILS - LAGER
Desperados
Lager - Pale / 5.9% ABV / Schiltigheim, Grand-Est

33cl 160 CAL €4.20

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

BLONDE & GOLDEN ALE
Affligem Blond
Belgian Blonde / 6.8% ABV / Opwijk, Vlaanderen

33cl 190 CAL €4.00

Barbãr
Honey Beer / 8% ABV / 20 IBU / Quenast, Wallonie

33cl 220 CAL €4.70

Delirium Tremens
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 26 IBU / Melle, Vlaanderen

33cl 240 CAL €4.80

Duvel
Belgian Strong Golden Ale / 8.5% ABV / 33 IBU / Puurs, Vlaanderen

33cl 240 CAL €4.40

Affligem Brouwerij - 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.

Brasserie Lefebvre - Een goudkleurig bier met honing en rijkelijk gecombineerd met toetsen
van bloemen, kruiden en citrusvruchten. Een origineel en karakteristiek bier dat kan bogen op
een lange geschiedenis en door onze voorouders de “Rustplaats van de Strijder” werd
genoemd - Deep blonde in colour, scented with honey and accompanied by a bouquet of
floral, spicy and citrus notes. An original and distinctive beer whose distant origins go back to
the “cervoise” brewed by our ancestors who called it “Warrior’s rest”.

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.

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.
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BLONDE & GOLDEN ALE
Gebrouwen Door Vrouwen - Bloesem Blond
Blonde Ale / 6.2% ABV / 18 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 170 CAL €5.10

La Chouffe Blond
Belgian Strong Golden Ale / 8% ABV / 20 IBU / Achouffe, Wallonie

33cl 220 CAL €4.60

OMER. Traditional Blond
Belgian Strong Golden Ale / 8% ABV / 40 IBU / Bellegem, Vlaanderen

33cl 220 CAL €4.40

Schelde Strandgaper
Golden Ale / 6.2% ABV / 22 IBU / Meer, Vlaanderen

33cl 170 CAL €4.60

Gebrouwen Door Vrouwen - Bloesem Blond is een blond biertje gemaakt met vlierbloesem.
De vlierbloesem geeft het een floraal aroma en een frisse smaak. Het perfect biertje om de
lente mee in te gaan! - Bloesem Blond (Blossom Blond) is a blond beer made with
elderflower. The elderflower gives a floral aroma and a fresh taste. The perfect beer to
celebrate the spring!

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

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 blond en toegankelijk biertje maar vol van smaak. Fruitig, beetje
honing en een fris bittertje - A blonde and accessible but full-flavoured ale. Fruity with a bit of
honey with a fresh bitter aftertaste.

WIT & WEIZEN - WHEAT & WEIZEN
De Molen - Keulen & Aken
Hefeweizen / 9.2% ABV / 21 IBU / Bodegraven, Zuid-Holland

33cl 260 CAL €4.80

Brouwerij de Molen - 'Keulen en Aken werden niet op een dag gebouwd', en zo duurde het
ook een tijdje om deze Imperial Hefeweizen te maken met een volle smaak van banaan en
Szaas hop (dry-hopped) - A Dutch saying translates as ‘Cologne and Aken weren’t build in one
day’. It also took a while to create this superbe Imperial Hefeweizen with tones of banana and
freshness from the Saaz hops (dryhopped).
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WIT & WEIZEN - WHEAT & WEIZEN
Gebrouwen Door Vrouwen - Gin Weizen
Hefeweizen / 6% ABV / 16 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 170 CAL €5.10

Paulaner Hefe-Weizen
Hefeweizen / 5.5% ABV / 12 IBU / Munich, Bayern

33cl 150 CAL €3.80

Two Chefs - Tropical Ralphie
Hefeweizen / 5% ABV / 20 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 140 CAL €4.80

Vedett Extra White
Witbier / 4.7% ABV / 4 IBU / Puurs, Vlaanderen

33cl 130 CAL €3.90

Gebrouwen Door Vrouwen - Gin Weizen is een wit bier met gin kruiden. Het is een biertje van
6% met veel gersten en tarwe mout.. Lekker zoet en vers, de speciale smaak komt van de gin
kruiden (jenever bessen, sinaasappel schil en koriander zaden) die zijn toegevoegd - Gin
Weizen is a Wheat beer with Gin herbs. This is a beer of 6%, with a lot of barley and wheat
malt. Tasty sweet and fresh. The special flavor comes from the gin herbs (juniper, orange peel
and coriander seeds), which are added to the beer.

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.

Two Chefs Brewing - Aloha! Mijn naam is Ralphie. Ik ben een frisse, zachte en beetje troebele
Weizen. Werkelijk een fruit mandje in een glas. Wil jij mijn vriendje zijn? - Aloha! My name is
Ralphie. I am a fresh, smooth and slightly cloudy Weizen. Truly a fruit basket in a glass. Do you
want to be my friend?

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

PALE ALE & IPA
Bird - De Rumoerige Roodborst
Red Ale - American Amber / 5.8% ABV / 34 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 160 CAL €4.80

Een geur vol grapefruit, tropisch fruit en lichte karameltonen. Gebrouwen met vier
soorten hop en vijf verschillende mouten, waardoor er meer dan genoeg is te ontdekken!
- A nose full of grapefruit, tropical fruit and light notes of caramel. Brewed with 4 kinds of
hop and 5 kinds of malt, so there is more than enough to discover. !! ONE LITER OF BIRD
SOLD = 1 NEW TREE PLANTED !!
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PALE ALE & IPA
Brand IPA
IPA - American / 7% ABV / 45 IBU / Wijlre, Limburg

30cl 180 CAL €3.80

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.

BrewDog Dead Pony Club
Session IPA / 3.8% ABV / 35 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl Can 100 CAL €4.60

BrewDog Elvis Juice
IPA - American / 6.5% ABV / 40 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl Can 160 CAL €4.70

BrewDog Hazy Jane
IPA - New England / 7.2% ABV / 30 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl Can 180 CAL €5.00

BrewDog Brewery - Get ready to gun it down the Pacific Coast Highway through a hopheavy west-coast wonderland. This ale is chopped, tuned and ready to roll. Dead Pony*
has been crafted from an insane amount of west coast hops to deliver massive citrus
aromas. Dive in and the toasted malt base soon gives way to a huge box-fresh hop hit
washing tropical fruit, floral hits and spicy undertones all over your palate. *no ponies
were harmed in the making of this beer.

BrewDog Brewery - Een American IPA met een bittertje dat jouw citrus tolerantie naar het
randje gooit en terug; Elvis Juice zit vol scherpe grapefruit schil! - An American IPA with a
bitter edge that will push your citrus tolerance to the brink and back; Elvis Juice is loaded
with tart pithy grapefruit peel!

BrewDog Brewery - Ananas, steenfruit, mango en citrus, je haalt het allemaal uit deze
sappige IPA! - Pineapple, stonefruit, mango, light resin and hints of lime peel – this juicy
IPA is full-bodied and smooth

BrewDog Vagabond Gluten Free
Gluten-Free / 4.5% ABV / 55 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl 130 CAL €5.00

BrewDog Brewery - Een schoppende, hoppige pale ale dat ook nog eens glutenvrij blijkt te
zijn. Citrus en tropische hop smaken met een caramel-mout basis - A kick-ass, hopforward pale ale, that just so happens to be gluten free. Citrus and tropical hop flavours
with a light caramel malt base.
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PALE ALE & IPA
Gulpener Spicy Roger
Chilli IPA / 8% ABV / Gulpen, Limburg

30cl 200 CAL €4.20

Gulpener Bierbrouwerij - Deze collaboration brew is ontstaan uit de vriendschap tussen
de Brouwmeesters Robbert van Uiltje Brewing Company en Steven van Gulpener. Spicy
Roger is een Jolly DIPA, een tintelend hoppig bier met een stevige afdronk. Pittig door de
rode peper. Extra karakter door Dry Hopping - This collaboration brew was born from the
friendship between Brewmasters Robbert from Uiltje Brewing Company and Steven from
Gulpener. Spicy Roger is aJolly DIPA, an enticing hoppy beer with a formidable finish.
Spicy because of the red chilli pepper. Extra character because of Dry Hopping.

Het Uiltje - Dikke lul 3 bier!
Hoppy pale ale / 5.6% ABV / 60 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl Can 140 CAL €5.40

Het Uiltje Craft Beer - Ja tuurlijk, er heet een biertje "dikke lul", en dan moet die op de
kaart. Dat is ook beetje het niveau van de humor bij Harvey tegenwoordig (of alleen van
Mathias). Kunnen we jou blij maken met een dikke lul? Als je van een goede lading hop
houdt, dan waarschijnlijk wel! - Well here we go, a beer which translates into "fat dick",
and that's why it needed to go on the menu. That's also the level of the humor at Harvey
nowadays (or just Mathias). So can we please you with this "fat dick"? If you love a huge
load of american dry-hop, then probably so!

Jopen Jacobus RPA
Rye Beer / 5.5% ABV / 45 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl 150 CAL €4.80

Jopen Mooie Nel
IPA - American / 6.5% ABV / 70 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl 180 CAL €4.80

Jopen Brouwerij - Een gulle hoeveelheid hop verzekerd een kruidig, droog en vol biertje
met een amber kleurtje - A generous handful of hops ensure a spicy, dry and fullflavoured beer with an amber colour.

Jopen Brouwerij - Dit hoppig en fruitig amber bier is vernoemd naar het meer, de Mooie
Nel, tussen Spaarndam en Haarlem. Het bier heeft een extra lading hop gekregen in het
vat na het gisten voor een goede hop karakter - This hoppy and fruity amber beer is
named after the lake between the towns of Spaarndam and Haarlem, the Mooie Nel
(literally: Beautiful Nel). The beer has received an extra hop addition to the tank after
fermentation to give it a clear hop character. Silver medal winner Brussels beer Challenge
2014.
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PALE ALE & IPA
Kees Mosaic Hop
IPA / 5.5% ABV / 65 IBU / Middelburg, Zeeland

33cl Can 140 CAL €5.40

Brouwerij Kees - Fris, licht amberkleurig, met de karakteristieke citrus-smaak van Mosaïc
hop uit de VS - Refreshing, light amber coloured, with the characteristic citrus-flavor of
Mosaic hop from the US.

Kona - Hanalei Island IPA
IPA - Session / 4.5% ABV / 40 IBU / Kailua Kona, HI

35,5cl 140 CAL €4.80

Kona Brewing Company - Aloha! Kona is weer terug bij Harvey en deze keer met een
tropische IPA! Dit bier is gebrouwen met passievrucht, sinaasappel en guava - Aloha! Kona
is back at Harvey with a tropical IPA! This ale is brewed with passion fruit, orange and
guava.

Mad Scientist - Frooth Hoperator
IPA - American / 6% ABV / Budapest, Közép-Magyarország

33cl 170 CAL €5.80

Mad Scientist Craft Beer - Fruitig, hoppig, zacht! Passievrucht is een geweldige toevoeging
aan bier vanwege de intense aroma en complex zuurtje - Fruity, hoppy, smooth!
Passionfruit is one of the most amazing addition to beer because of its incredibly intense
aroma and complex acidity.

Vandestreek - Mandarin Pear Milkshake
IPA - Milkshake / 7.5% ABV / Utrecht, Utrecht

33cl Can 190 CAL €5.20

VandeStreek Bier - Mandarijn en peer is in de ketels gestort met een fruitige
smaakexplosie als gevolg - Mandarin and pear is thrown into the kettles with a fruity
flavour explosion as a result.

ZUUR - SOUR
Jopen - Apri-gose in der Hose - LIMITED
Sour - Gose - Fruited / 5% ABV / 15 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl 140 CAL €5.40

Jopen Brouwerij - Een mix tussen een traditionele Gose stijl, licht zuur en ziltig wit bier uit
Leipzig. Er zit ook wat abrikoos bij wat het een fris biertje maakt met een zachte zoetheid van
abrikoos in de afdronk - A mix of the traditional Gose style, light sour and salty wheat beer
from Leipzig. There's some apricot into it and made into a refreshing beer with some soft
sweetness of the apricot at the finish.
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ZUUR - SOUR
Oedipus - Polyamorie
Sour - Fruited / 5% ABV / 15 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 140 CAL €5.00

Oedipus Brewing - Licht zuur en veel tropische fruit smaken door de mango en Citra, en
Amarillo dry-hops - Slightly sour and much tropical fruit flavour and aroma because of the
mango and Citra, and Amarillo dry hops.

SAISON
Bird - Datisandere Koekoek
Farmhouse Ale - Saison / 5.6% ABV / 15 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 160 CAL €5.20

Boulevard Tank 7
Farmhouse Ale - Saison / 8.5% ABV / 38 IBU / Kansas City, MO

33cl 210 CAL €5.00

Bird Brewery - Deze saison is een blonde, frisse knaller met drie fruitige hopsoorten. De
funky gist geeft het bier een droge, kruidige smaak - This saison is a blonde, fresh banger
with 3 fruity kinds of hop. The funky yeast gives the beer a dry, spicy flavour. !! ONE LITER OF
BIRD SOLD = 1 NEW TREE PLANTED !!

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 grapefruit-hoppy notes, the flavor of this complex,
straw-colored ale tapers off to a peppery, dry finish.

Mantra Battle Ground
Wheat Beer - Other / 5.1% ABV / 18 IBU / Franklin, TN

35,5cl 150 CAL €6.20

Mantra Artisan Ales - Gebrouwen met koriander en bittere sinaasappel schil, deze strakke,
mousserende ale is het product van gemengde gisting, met de body en esters van een wit
gepaard met een saison-gekruide afdronk - Brewed with coriander and bitter orange peel,
this crisp, effervescent ale is the product of mixed fermentation, featuring the body and
esters of a wit accompanied by a saison-spice finish.
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TRIPEL
Affligem Tripel
Belgian Tripel / 9% ABV / Opwijk, Vlaanderen

33cl 250 CAL €4.40

Batjes VERRÈKKELING
Dry-hopped Tripel / 8% ABV / 39 IBU / Valkenburg, Limburg

33cl 220 CAL €4.80

Schelde Zeezuiper
Belgian Tripel / 8% ABV / Meer, Vlaanderen

33cl 220 CAL €4.60

Affligem Brouwerij - De koning van de abdij bieren. Gebrouwen sinds 1074 volgens het
Formula Antiqua Renovate. Het is amber-goud en schenkt met een stevige schuimkraag en
aroma, geeft een complexe en volle smaak. Tweede gisting in de fles - The king of the abbey
beers. 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. Secondary
fermentation in the bottle.

Batjes - Een balans tussen een traditionele, kruidige tripel en een moderne IPA. Door het
gebruik van drie verschillende granen en vier hopsoorten is dit bier mooi in evenwicht - A
balance between a traditional, spicy tripel and a modern IPA. Beautiful in harmony by using 3
types of grains and 4 hop varieties.

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.

DUBBEL & DONKER - DUBBEL & DARK
Affligem Dubbel
Belgian Dubbel / 6.8% ABV / Opwijk, Vlaanderen

33cl 190 CAL €4.00

Alfa Herfstbok
Bock - Single / 6.5% ABV / Schinnen, Limburg

33cl 180 CAL €3.60

Affligem Brouwerij - Complexe kruidnagel, anijs, rozijn en banaan aroma's. Een diepe kruidige
kruidnagel smaak verzacht in een milde caramel, fruitige smaak - Complex clove, spice, anise,
raisin, molasses and banana aromas. A deep spicy clove flavor mellows into softer, caramel
fruity taste.

Alfa Bierbrouwerij - Alfa's robijn gekleurde herfstbier. De perfecte kleur en smaak balans komt
van de zorgvuldig gekozen geroosterde mouten - Alfa's ruby autumn beer. The perfect color
and taste balance comes from specially selected roasted malts.
October 27, 2019
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DUBBEL & DONKER - DUBBEL & DARK
BrewDog Jet Black Heart
Stout - Milk / 4.7% ABV / 30 IBU / Ellon, Aberdeenshire

33cl 130 CAL €4.70

Gebrouwen Door Vrouwen - Pumpkin Party
Pumpkin ale / 6.9% ABV / 27 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 190 CAL €5.10

Schelde Dulle Griet
Belgian Dubbel / 6.5% ABV / 20 IBU / Meer, Vlaanderen

33cl 180 CAL €4.40

Trappistes Rochefort 8
Belgian Strong Dark Ale / 9.2% ABV / 22 IBU / Rochefort, Wallonie

33cl 260 CAL €4.80

Two Chefs - Howling Wolf
Porter - Imperial / 8% ABV / 40 IBU / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 220 CAL €5.10

Brewdog Brewery - Een melk stout, volgeladen met havermout voor een extra fijn gevoel in de
mond; verwacht robuuste cocoa, subtiele branding, en herfst-achtige fruitigheid met een
verleidelijke donkere kant - A milk stout, loaded with oatmeal for an extra lush mouth-feel;
expect decadent cacao, subtle roastiness, and autumnal fruitiness with a dark seductive edge.

Gebrouwen Door Vrouwen - Een amberkleurige ale gebrouwen uit vier hollandse
moutsoorten en zelf geroosterde pompoen. Kaneel, steranijs en nootmuskaat maken dit bier
een echt herfstbier - An amber ale brewed from 4 dutch malt varieties and roasted pumpkin.
Cinnamon, star aniseed and nutmeg truly makes this a beer for autumn.

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.

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.

Two Chefs Brewing - Een hoop koffie en chocolade tonen in de aroma en licht geroosterde
smaken. Een bier zo puur als pure chocolade - A lot of coffee and chocolate tones in the aroma
and light-roasted flavors. A dark beer as pure as dark chocolate.

QUADRUPEL, HEAVY & BARREL AGED
Breugem - Kracht Hout
Belgian Quadrupel / 9.5% ABV / 28 IBU / Zaandijk, Noord-Holland

33cl 310 CAL €5.80

Brouwerij Breugem - De bijzondere complexe smaak met oa. karamel, vanille en kokos dankt
dit bier aan het Palo Santo-hout - The extraordinary complex flavour with caramel, vanilla and
coconut is because of the use of Palo Santo wood.
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QUADRUPEL, HEAVY & BARREL AGED
De Molen - Bommen & Granaten
Barleywine / 11.9% ABV / 30 IBU / Bodegraven, Zuid-Holland

33cl 330 CAL €5.70

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

33cl 290 CAL €5.70

Jopen - Vintage Johannieter LIMITED
Bock - Doppelbock / 9% ABV / 25 IBU / Haarlem, Noord-Holland

33cl 250 CAL €5.80

Trappistes Rochefort 10
Belgian Quadrupel / 11.3% ABV / 27 IBU / Rochefort, Wallonie

33cl 320 CAL €5.80

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.

Jopen Brouwerij - Jopen Johannieter wordt gebrouwen met een grote hoeveelheid
geroosterde tarwemout. Dit geeft het bier een donkerbruine kleur en een weizenachtige
fruitigheid. Het bier heeft extra lang gerijpt waardoor het een complexere smaak heeft
ontwikkeld - Jopen Johannieter is a dark brown, strong double bock brewed with an ample
dose of roasted wheat malt. This roasted wheat gives the beer its color and fruitiness. The beer
has aged for a while which results in a more complex but balanced character.

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.

FRUIT
Amstel Radler
Shandy / 2% ABV / Zoeterwoude, Zuid-Holland

30cl 50 CAL €3.00

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.
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FRUIT
Apple Bandit Crisp Apple
Apple Cider / 4.5% ABV / Amsterdam, Noord-Holland

33cl 130 CAL €3.70

Bush Pêche Mel
Fruit Beer / 8.5% ABV / 16 IBU / Pipaix, Wallonie

33cl 240 CAL €4.90

Delirium Red
Fruit Beer / 8% ABV / 10 IBU / Melle, Vlaanderen

33cl 220 CAL €4.70

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.

Brasserie Dubuisson - De perzik extracten gemengd met de Bush Ambrée. Een gebalanceerd
en stevig fruit biertje met een volle smaak, dat zowel qua smaak als geur veel perzik achterlaat
- The peach extracts mingled with the the Bush Ambrée. A balanced fruit beer with a firm body
that tastes full in the mouth, gifting both palate and nose with lingering notes of peach.

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.

Kriek Max
Fruit Beer / 3.5% ABV / Bellegem, Vlaanderen

30cl 90 CAL €3.90

Brouwerij Omer Vander Ghinste - Een kersenbiertje met bier van spontane gisting als basis, 18
maanden lang gerijpt in eiken vaten. Dit basis bier is verrijkt met 25% kersensap - Kriek Max is
a cherry flavoured beer, based on beer of spontaneous fermentation, matured for 18 months
in oak casks. This base beer is enriched with 25% cherry juices.

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

30cl €2.80

Brand Weizen 0,0
Non-Alcoholic Beer / Wijlre, Limburg

30cl €3.00

Heineken Brouwerij - Amstel 0.0% is een geheel alcoholvrij bier met de vertrouwde smaak van
Amstel - Amstel 0.0% is a completely non-alcoholic 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 - Non-alcoholic version of the familiar Weizen. Just as
smooth and tasty to enjoy underneath the sunshine.
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ALCOHOLVRIJ - NON-ALCOHOLIC
Jopen Non(netje) IPA
Non-Alcoholic Beer / 0.3% ABV / Haarlem, Noord-Holland

33cl 10 CAL €4.00

VandeStreek - Bock Jij of Bock Ik?
Non-Alcoholic Beer / 0.4% ABV / 30 IBU / Utrecht, Utrecht

33cl 10 CAL €4.00

VandeStreek - Playground
Non-Alcoholic Beer / 0.5% ABV / 50 IBU / Utrecht, Utrecht

33cl 15 CAL €4.00

Jopen Brouwerij - "Bier is het bewijs dat God van ons houdt en wil dat we gelukkig zijn. Deze
quote prijkt in het Latijns in de Jopenkerk waar wij sinds 2010 ons hemelse bier brouwen. Onze
Non heeft een zwart-wit label en de naam ‘Non’ als knipoog naar kloosterzusters. Non IPA is
juist geen zonde om tot je te nemen!" - "Beer is proof that God loves us and wants us to be
happy. This quote is visible in latin in the Jopenkerk where we brew our heavenly beer since
2010. Our non has a black & white label and the name 'non' as a nod to the nuns. Non IPA is
not a sin to enjoy!"

VandeStreek Bier - De allereerste Non Alcoholic Bock in de wereld is hier. Juist als het buiten
donker en glad wordt wil je verantwoord de weg op. Dus.. Bock jij? Of Bock ik? - The word's first
Non Alcoholic Bock. A pun on a Dutch saying of who will be the sober driver on a night out.

Vandestreek Bier - De eerste Nederlandse Alcoholvrije IPA. Een volle smaak door 5
verschillende hopsoorten en een lekker bittertje. Maar dan kun je wel nog gewoon achter het
stuur kruipen. Of aan een danswedstrijd meedoen. Dat is aan jou :) - The first Dutch nonalcoholic IPA. Full flavour from 5 hops and a nice bitterness. However, you can still get behind
the wheel after this one. Or join a dancing competition. Up to you :).
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