Harvey's Drafts
Brand Pilsener

5.0% €2.5

Pilsener gebrouwen met meer hop voor een unieke, krachtige smaak
Local lager brewed with more hops for a unique, powerful flavour

Brand Weizen

5.1% €3.9

Goudkleurig, mistig en vooral lekker. Frisse, fruitige smaken als
abrikoos en banaan met een zachte, romige nasmaak
Golden, foggy and especially tasty. Refreshing, fruity flavours like apricot
and banana with a gentle, creamy finish

Brand Sylvester

7.5% €3.9

Amber-donker winterbiertje met kruidige smaken, onder andere
kruidnagel en een beetje kaneel
Amber-dark winter beer with herbal flavours and spice, like cloves and a
hint of cinnamon

Tripel Karmeliet

8.0% €4.8

Tripel, volle complexe smaak en afdronk, toon van citroen
Tripel, full and complex flavours, notes of lemon

Brugse Zot Blond

6.0% €3.8

Blond bier, fruitige zachte smaak, bittere afdronk
Blonde beer, fruity gentle flavour, bitter finish

Affligem Dubbel

6.8% €3.8

Abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel en karamel
Abbey beer with a spiced aroma of cloves and caramel

Harvey’s Bottled Beers
Pils:
Budweiser

Lager:
5.0% €3,5

Amerikaans pils
I don’t know, some people like it ¯\_(ツ)_/¯

Desperados

5.9% €4.2

Bier verrijkt met de smaak van Tequilla
Beer enhanced with the flavour of tequila

Blond:
Affligem Blond

Blonde:
6.8% €4.2

Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en een vleugje vanille
Abbey brewed beer with a herbal, citrus aroma and a hint of vanilla

Boulevard Tank 7

8.5% €5.0

Krachtig Amerikaans ‘farmhouse ale’ in de stijl van een saison.Vrij
fruitig, vooral grapefruit met een kruidigere, peper achtige afdronk.
Potent American ‘farmhouse ale’ in the style of a Belgian saison. Quite
fruity, mostly grapefruit with a peppery-spicy finish

Brand Zwaar Blond

8.5% €4.2

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

Delirium Tremens

8.5% €5.2

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

Blond (vervolg):
Duvel

Blonde (continued):
8.5% €4.2

Zwaar blond, lichtzoete smaak, sterke hopbittere afdronk
Strong blonde, lightly sweet with a strong, hoppy-bitter finish

Grimbergen Blond

8.0% €3.5

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

Hoegaarden Grand Cru

8.5% €4.2

Licht, fruitig en goed gehopt
Light, fruity and properly hopped

La Chouffe

8.0% €4.2

Zwaar blond, fruitig en kruidig karakter
Heavy blond, fruity and herbal character

La Chouffe Soleil

6.0% €4.2

Blond speciaalbier met verfrissende en fruitige smaken
Blonde craftbeer with refreshing and fruity flavours

Omer

8.0% €4.2

Blond bier met een vol fruitig aroma en een moutig zoetige smaak
Blonde beer with a full fruity aroma and a malt-sweet flavour

Schelde Lamme Goedzak

7.0% €3.8

Balans tussen fruitigheid en prikkelende bitterheid
Balance between fruityness and sparkling bitterness

Tongerlo Blond

6.0% €3.5

Koperkleurig abdijbier met een zachte, zoetige aanzet. Volmondig,
met lichtdroge afdronk
Amber coloured abbey beer with a gentle sweet approach. Full-bodied with
a light dry finish

Wit & Weizen:
Paulaner

Wheat & Weizen:
5.5% €4.2

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

Vedett Extra White

4.7% €4.2

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

Pale Ale & IPA:
De Molen Hop & Liefde

Pale Ale & IPA:
6.6% €4.5

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

Boulevard The Calling IPA

8.5% €5.0

Hoppige Amerikaan. Spettervol van smaak en aroma’s van tropisch
fuit en zoete hinten Je hebt niet geleefd als je ‘m nooit hebt gehad.
Hoppy American. Packed with flavour and aromas of tropical fruit with
sweet notes. You’ve never really lived life unless you’ve tried it.

Brand I.P.A.

7.0% €4.2

Winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd 2014, citrusachtige smaak,
zacht bittere afdronk
Award winning beer. Citrusy flavour, soft bitter finish

Dubbel & Donker:
Brand Oud Bruin

Dubbel & Dark:
3.5% €3.5

Mildzoete klassieker, licht hopbitter met een vleugje karamel
Mildly sweet classic, light bitter hops with a hint of caramel

Brouwerij ’t IJ Natte

6.5% €4.2

Biologisch donker bier met een zacht geroosterde smaak
Organic dark beer with a gentle roasted flavour

Grimbergen Dubbel

6.5% €3.5

Zoet-bitter bier met veel volheid en toetsen van karamel
Sweet-bitter beer, full-bodied and hints of caramel

Rochefort 6

7.5% €4.2

Roodbruin Trappistenbier met een zoet, moutig en fruitig aroma
Amber-brown Trappist beer with a sweet, malty and fruity aroma

Rochefort 8

9.2% €4.6

Lichtjes zoet Trappistenbier met een kruidig, fruitig en bitter aroma
Lightly sweet Trappist beer with a herbal, fruity and bitter aroma

Schelde Dulle Griet

6.5% €4.0

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

Tongerlo Bruin

6.5% €3.5

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

Tripel:
Affligem Tripel

Tripel:
9.0% €4.2

Abdijbier met intense aroma's van mout en rijp fruit
Abbey beer with intens aromas of malt and ripe fruit

Brouwerij 'T Zatte IJ

8.0% €4.8

Tripel met een geur van vers fruit en graan, licht zoete smaak en fijne
droge afdronk
Tripel with fresh fruit and grains on the nose, a bit sweet and a dry finish

Schelde Zeezuiper

8.0% €4.2

Goudblonde, volmoutige tripel, fris droog tot licht zoet
Golden blonde, full-malty tripel, refreshing dryness to gently sweet

Tongerlo Prior

9.0% €5.2

Goudgeel abdijbier met een hoppig aroma en kruidige, fruitige
toetsen
Golden yellow abbey beer with a hoppy aroma and herbal, fruity notes

Quadrupel & Zwaar:
De Molen Bommen & Granaten

Quadrupel & Heavy:
11.9% €5.2

Donkerrood bier met een zoete smaak van sinaasappel, appel en
rode wijn
Dark red beer with a sweet flavour of orange, apple and red wine

De Molen Moord & Doodslag

10.4% €5.0

Imperial stout met smaken van koffie, karamel en vanille. Licht
rokerig
Imperial stout with flavours of coffee, caramel and vanilla. Lighly smoky

Rochefort 10

11.3% €5.7

Quadrupel Trappistenbier met een vol fruitig aroma en complexe
smaak en afdronk
Quadrupel Trappistbeer with a full fruity aroma, complex taste and finish

Fruit:
Apple Bandit

Fruit:
4.5% €3.8

Dankzij de perfecte mix van knisperfrisse appels ontstaat een cider
met een pure smaak
Cider made with fresh apples with a pure taste. You might know it as the
one from the YouTube adds which you can’t skip

Amstel Radler

2.0% €3.8

Radler is de verfrissende mix van bier en citroenwater
The refreshing mix of beer and lemon water

Mort Subite Kriek Lambic

4.0% €3.8

Kriek Lambic met typische lichtzure toets
Kriek Lambic with a typical licht acidic note

Delerium Red

8.5% €4.2

Diep en rood, zoet en fruitig op de mond met hint van amandelen en
mild-zure kersen
Deep and red, sweet and fruity on the palate with a hint of almonds and
mildly acidic cherries

Alcoholvrij:

Non-alcoholic:

Amstel 0.0%

0.0% €3.5

Alcoholvrije pilsener, moutzoetige smaak en licht bittere afdronk
Non-alcoholic lager with a malty flavour and slightly bitter finish

Wieckse Witte 0.0%

0.0% €3.8

Alocoholvrij witbier, zacht van smaak
Non-alcoholic wheat beer, gentle in flavour

Wieckse Radler Rood Fruit 0.0%

0.0% €3.8

Natuurlijke mix van alcoholvrij witbier, rood vruchtensap en
citroenwaters
Natural mix of non-alcoholic wheat beer, red fruit juice and lemon waters
We won’t judge you

