
D'Achouffe - La Chouffe, 8,0% 

De belgische knuffelkabouter; bloemig, kruidig, prettig! 

 

D' Achouffe - Cherry Chouffe, 8,0%  

My cherry amour, lovely as a summer day, la la la la la... 

 

Duvel - Tripel Hop Citra, 9,5% 

Hoppig zwaargewicht die verradelijk soepel wegdrinkt. 

 

Puik -  Blonde Donder, 6% 

Apeldoorns frisblonde allemansvriend 

 

Grolsch - Dunkel Weizen, 6% 

Het frisse van een weizen met het zoete van karamel. 

 

Brouwerij 't IJ - Wit, 6,5% 

Amsterdams witbier met net even wat extra body 

 

Brouwerij 't IJ - Bok, 6,5% 

Denk: geroosterd graan, een vleugje koffie en fruit 

 

Grimbergen Triple, 9% 

Bitter-zoete, pittige en uiterst volronde smaak! 

 

Jopen - Hop zij met ons, 6% 

Glutenvrije IPA met Mosaic hop; tropisch fruit en bitter 

 

Dutch Bargain – Imperial Russian Stout, 11,5% 

Zwaargewicht met de tonen mokka, cacao en espresso 

Brouwerij 't IJ - Biri 4,7%  

Corona Extra 4,5% 

Grolsch - Session IPA 3,5% 

Grolsch - Radler 2.0% 

Jopen - NONnetje IPA 0,3% 

 

Grolsch - Radler Limoen 0,0% 

Grolsch - Radler Citroen 0,0% 

Grolsch - 0,0%  

JONGE GRAANGENEVER ZEER OUDE GENEVER CORENWYN 6 JAAR

FLESSEN BIER  (5% + ALC.)

FLESSEN BIER (0-5% ALC.)

TIK 'M AAN OUWE! 

TAP BIEREN
Kornuit Vaasje  

Kornuit Fluitje 

Kornuit Pull 

Grolsch Bokbier 

Grolsch Weizen 

Grolsch Weizen 0,5 L 

Veluwse Schavuit 

Grimbergen Dubbel 

Grimbergen Blond 

Meantime London IPA 

WISSELTAP 

 

€2.85 

€2.60 

€4,80 

€3,95 

€4,40 

€6,60 

€4,75 

€4,50 

€4,25 

€4,25 

 

€4,25 

 

 

€4,25 

 

 

€4,25 

 

 

€4,75 

 

 

€4,50 

 

 

€4,00 

 

 

€4,00 

 

 

€4,75 

 

 

€5,00 

 

 

€6,00 

 

€4,00 

€4,50 

€3,75 

€3,75 

€3,75 

 

€3,75 

€3,75 

€3,75

Lekker voor bij je 
  
     champignons in                  beslag

2018/2019

De klassieke combinatie van een glas bier met een borreltje - 

‘kopstoot’.  Ontstaan door, wanneer je voorover buigt om de kop van het 

geneverglas af te drinken men z'n hoofd stoot tegen het bierglas! 

Dit proef je: Een

lichte en bijzondere

zachte genever met

een subtiele

moutsmaak en een

hint van jeneverbes,

zoethout, abrikoos

en citrus. 

 

Lekker met: Kornuit

Dit proef je: Een

zachte genever

met een rijke

smaak van granen,

lichte fruittonen

en jeneverbes. 

 

Lekker met: Blond

biertjes en Grolsch

Weizen.

Dit proef je: Een

fluweelzachte genever

met licht zoete

bourbon houttonen,

hints van vanille en

een lange en

complexe afdronk. 

 

Lekker met: Ale,

dubbel, triple & Bok

Made of Moments

licht 

fruitig & 

 zoet-bitter

ZACHTZOET & 

 RIJK VAN 

SMAAK

BIER

€ 7,-


