
BIERKAART
Bieren van de Tap

Heineken 5%

Amstel Radler 2% 3,80
Een frisse mix van Amstel Bier en vers citroensap

Fris & Fruitig

Heineken is een milde pilsener met een klein bittertje 
die makkelijk doordrinkt. 
We tappen 0.2, 0.25 en 0.5 liter. Een pitcher kan  
natuurlijk ook!

Brand 5% 3,20
Een heerlijke balans van verfijnd hop-aroma en de 
karakteristieke hopbitterheid met een krachtige,  
verfrissende afdronk

Morte Subite Kriek Lambic 4% 4,80
Mix van jonge en oude Lambic. Lekker zoet, 
met die herkenbare friszure kersensmaak

Affligem Tripel 9% 4,80
Half zoet door restsuikers en licht moutachtige  
nuances met banaan, rijpe abrikoos en perzik.  
Krachtig en een hoppige afdronk

Amstel Radler 0% 3,80
Amstel 0,0% Radler is de mix van 0,0% Amstel Bier en 
sprankelend citroenwater. Verfrissenwd en helemaal 
alcoholvrij

Desperados 5,9% 5,50
Bier verrijkt met aroma van Tequila. Licht zoet,  
heerlijk in de zomer!

Paulaner HefeWeizen 5,5% 4,50
De speciale gist die wordt gebruikt, geeft de Paulaner 
zijn onmiskenbare karakter: sprankelend, fruitig en 
met een lichte bitterheid

Voortsche Vlier 5% 5,80
Een fris bier dat je drinkt vanaf de eerste warme  
zonnestralen tot en met de nazomer. De Vlier is  
vernoemd naar de vlierbloesem die het bier een  
heerlijke geur geeft 

Op fles
Heineken Longneck 5% 3,50
Heineken is populair om zijn frisse en fruitige aroma, 
licht bittere smaak en fraaie heldere kleur. 
Voor als je gewoon een lekker biertje wilt drinken.

Pilseners

Heineken Malt 0% 3,80
Een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige 
smaak, gecombineerd met een zacht moutige body. 
Net echt!

Zeezuiper 8,0%
Fris droog tot licht zoet bier met subtiele tonen van 
koriander, de geur van geel fruit en een verfijnde 
hopbitterheid zoals een echte tripel betaamt.

Karmeliet Tripel 8% 5,00
Als je ruikt aan Karmeliet Tripel dan denk je direct 
aan een rozentuin. Daarnaast heeft het bier veel  
fruitigheid van perzik en banaan 

Lagunitas IPA 
Deze bekende “Westcoast Style” Amerikaanse 
IPA is echt het voorbeeld in zijn soort. Het bier geeft 
fruitige citrus aroma’s gecombineerd met
dennenachtige geuren. 

Affligem Blond

Brand Weizen 4,80

4,80

5,80

Strandgaper 6,2% 5,50
Door zijn volle smaak, licht zoete aroma en fris bitte-
re afdronk smaakt dit biertje al snel naar meer.  

Een fris en frutig biertje met een zachte afdronk.Ge-
brouwen met Saazerhop, zuiver mineraalwater 
en veel tarwe. 

Een goudblond adbijbier met een diepe smaak en een 
lichte frisse afdronk. 

4,80



Krachtig & Blond

Brugse Zot Blond 6% 5,00
Fruitig, met een kruidig aroma. Licht bitter en een 
volle, unieke smaak

Het Platte Harnas,  
Groot Geschapen 7%

5,50

Een heerlijk fris blond bier met een toets van  
sinaasappelschil en koriander, en een licht bittere 
afdronk

Hert Nieuw Leven 6,5% 5,00
Dit troebele zure en fruitige weizen bier geeft u 
telkens een beleving van een zomers terras. De troe-
belheid van tarwemout en het kruidige karakter van 
de gist bezorgen u het nieuwe levensgevoel 

Lamme Jan 9,0% 5,50
Een hoppige tripel met een stevige boddy, maar toch 
fris en goed doordrinkbaar. Geniet van deze zeer 
uitgebalanceerde smaaksensatie 

De volle maat Hoogblond 6,5% 6,00
Dit bier heeft een licht kruidig karakter door de 
gebruikte hopsoorten, korianderzaad. Het is een 
lekker doordrinkbaar bier met een verfrissende 
smaak door het gebruik van gedroogde 
sinaasappelschillen

B.A.S IPA 6,5% 5,50
Onze B.A.S IPA wordt gebrouwen voor de 
echte genieter en is niet seizoensgebonden. 
Het is zeker geen gewone IPA. Vijf  
Amerikaanse hopsoorten zorgen voor een 
fantastische geur en aromatische  
bitterheid, citrusschillen voor de frisheid. 

Voortsche Dwaes 7% 5,80
Dwaes is een vol maar toch gemakkelijk drinkbaar 
bier waar het hele jaar van genoten kan worden. De 
speciale bovengist geeft de Dwaes heerlijke  
smaaktonen met een fris hoppig accept en een licht 
zoetje

Rijk & Donker

Brugse Zot Dubbel 7,5% 5,00
Burgse Zot Dubbel is een donker bruin bier.
Gebrouwen met zes speciale moutsoorten heeft het 
bier een uniek en rijk aroma waarin de geur van  
honing, amandel, chocolade en bruine suiker te  
ontdekken valt

De volle maat Tomahawk 8% 6,00
Dit bier is een donkere IPA, gebrouwen met de 
Amerikaanse hopsoort Tomahawk. Door het 
gebruik van pilsmout en donkere mout heeft 
het een mooie roodbruine kleur en ook de
stevige bitterheid past bij dit type bier

Smaak Woeste wolf 9% 5,80
Woeste wolf is een donkere, stevige quadrupel. De 
warme, intense smaak is vol en goed gebalanceerd

Smaak Zwarte schaap 9% 6,30
Een stevig zwartkleurig bier. Het heeft een  
kenmerkende gebrande smaak met tonen van koffie 
en cacao

Het platte Harnas Dwars dubbel 5,50

Bockige BAS 6,5% 5,50
Een heerlijk biertje uit Voorthuizen voor 
de tijd van het jaar waarin de dagen korter 
worden. Bockige BAS bevat een combinatie 
van (middel)donkere gerstemouten, donke-
re suiker en een bijzondere bovengistdie de 
moutige geur versterkt en een verrassende 
smaaktoon toevoegt 

Krab 5,2%
Deze prikkelende amber bitter is bier zoals bier 
bedoeld is en een ware must voor iedere dorstige 
drinker. 

Sportzot 0,0%

Braxzz Tripel 0,2%

5,50

Voortsche Tripel 9,0%

Een volmout gebrouwen dubbel. 
Toegankelijk, uitgebalanceerd en aromatisch 

Een stevig, complex en tegelijkertijd fris bier. 
Blond van kleur door de flinke hoeveelheid 
lichte gerstemouten en tarwevlokken en fris 
van smaak door gebruik van citrusschillen en 
koriander 

alcohol vrij/arm 
Het bier is ontstaan uit een selectie van alleen 
de beste ingredienten. Door het gebruik van 
aromatische hop heeft het een complex 
karakter met toetsen van citrus. 

5,50

Het bier is ontstaan uit een selectie van alleen 
de beste ingredienten. Door het gebruik van 
aromatische hop heeft het een complex 
karakter met toetsen van citrus. 

5,80

Orange IPA 0,2%
Licht van kleur met een krachtig hopprofiel, zonder 
bitter te zijn in de nasmaak. Je kunt grapefruit ruiken 
en proeven met verse tarwe-elementen en een kruidi-
ge topnoot.  

5,80

Porter 0,0%
Porter heeft een mooie donkerbruine kleur en is vol 
smaak. Je proeft een sensationele combinatie van 
espresso, chocolade, Port en vijgen met een licht 
bittertje en een vleugje karamel in de afdronk 

5,50

5,80


