bierkrant

enjoy
it all
bieren van de tap

Op fles

Heineken 5% |va 2.6

Fris & Fruitig
Amstel Radler 2% |3,5

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

Heineken 0% |3,5
Heineken 0,0% is het eerste alcohol vrije bier van
brouwerij Heineken. Het is een verfrissend bier met
fruitige tonen en een zacht moutige body. En nu dus
ook op de tap!

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

Brand Weizen 5,1% |4,9
Een fris en fruitig biertje met een zachte afdronk.
Gebrouwen met Saazerhop, zuiver mineraalwater
en veel tarwe.

Affligem Tripel 9% | 4,9
Half zoet door restsuikers en licht
moutachtige nuances met banaan, rijpe
abrikoos en perzik.

Morte Subite Kriek Lambic 4% | 4,9
Een fris en fruitig kersenbier, gemaakt met verse
krieken.. Het bier bestaat uit een deel jonge Lambic
van 1 jaar oud. De ervaring in dit bier is afkomstig
van de Lambic van 3 jaar oud.

Lagunitas IPA 6,2% | 4,9
Deze bekende ‘Westcoast Style’ Amerikaanse IPA is
echt het voorbeeld in zijn soort. Het bier geeft fruitige
citrus aroma’s, gecombineerd met dennenachtige
geuren.

Een frisse mix van Amstel Bier en
vers citroensap

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

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

Zeezuiper 8,0% |6
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. De
zeezuiper was een moeras gebied dat ‘kon zuipen
als de zee’ en heel Bergen op Zoomin de late
middeleeuwen op nobele wijze van drinkwater voorzag

Texels Skuumkoppe 6%|5,6
Zo heet Texels populairste bier, vernoemd naar de
schuimende koppen van de zee bij stevig weer.
Het is een donker tarwebier, zonder enige toevoeging,
vol, gul en fris tegelijk. Een bier dat elke liefhebber
aanspreekt.

texels wit 5%|5,6

Ideaal fris zomerbier, adembenemend heerlijk op het
terras, onder de parasol en bij de BBQ. Texels wit
is gebasseerd op het Duitse Weizen en smaakt het
beste zonder citroentje!

Tap je liever zelf?
neem dan plaats aan een van onze taptafels!

good people
drink good beer
Voortsche vlier 5%|5,8

La chouffe 8% |5,5

Een lokaal bier, gebrouwen in Voorthuizen. Een
fris bier dat je drinkt vanaf de 1e zonnestralen tot
en met de nazomer. De vlier is vernoemd naar de
vlierbloesem die het bier een heerlijke geur geeft.

Dit Belgische blond bier is ongefilterd en gist na op
de fles. Het fruitige bier is gekruid met koriander en
heefteen lichte hopsmaak.
La Chouffe is een uitstekende begeleider met
vette vis en vlees gerechten

karmeliet tripel 8%|5,8
Als je ruikt aan Karmeliet Tripel dan denk je direct
aan een rozentuin. Dit Belgische bier heeft veel
frutigheid van perzik en banaan. Het goudgele bier
heeft een enorme fluffy schuimkraag en bij de 1e
slok weet je waarom deze tripel’
zo hoog aangeschreven staat bij bierliefhebbers uit
de hele wereld.

Platte harnas special
Wisselend seizoen biertje van de Barneveldse
brouwers!!

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

Krachtig en blond

Brugse zot blond 6%|5,2
Fruitig, met een kruidige aroma. Licht bitter en een
volle, unieke smaak. Een goudblond bier met een
rijke schuimkraag

Texels springtij|5,6
Een blond vriendelijk lentebier. Uitgelezen
hopsoortenzorgen voor een opmerkelijk bloemig
karakter. Door het hogere alcoholpercentage is
het een lente bier met kracht en levendigheid.

Cornet 8,5% |5,9
Een krachtig blond bier van hoge gisting, met
nagisting in de fles. Proef de volmondige warme
smaak en uniek vanilletoets, resultaat van snippers
eikenhout die toegevoegd worden tijdens het
brouwen. Geniet van de lange afdronk
met zachte bitterheid.
Een bier voor ridders van de goede smaak.

Groot Geschapen 7%, Platte harnas |5,5
Een heerlijk fris blond bier van Barneveldse brouwers
met een toets van sinaasappelschil en koriander
en een licht bittere afdronk.

Lamme Jan 9%, Het Platte Harnas |5,5
Een hoppige tripel met een stevige body, maar toch
fris en goed doordrinkbaar. Geniet van deze zeer
uitgebalanceerde smaaksensatie.

St.-Feuillien Tripel 8,5% |5,6
Dit is een klassieke Tripel met alles wat je van deze
geliefde bierstijl mag verwachten. De kleur is
goudgeel, de volle schuimkraag is stevig en de neus
zit vol met aroma’s van mout en fruit. Een zeer
smaakrijk bier met extra dimensie.

St.-Feuillien Blond 7,5% |5,6
Dit bier heeft een gougele kleur en een prachtige
witte schuimkraag met heel fijn schuim.
De aroma’s stuiven je glas uit.
Vooral frisse fruitsoorten prikkelen de neus.
De stevige, doch verfijnde bitterheid geeft dit toch
wel zware bier zijn mooie balans

the best beers are the one we drink with friends
Gember Goud 4,6% , Gebrouwen door Vrouwen|6

rijk & Donker

Geel goud en ietwat mistig bier met een mooie
schuimkraag. De gember prikkelt meteen in de
neus en bij de 1e slok blijkt de gember in aroma en
smaak flink aanwezig. Een smaakvolle Pale Ale
-als je een beetje van gember houdt- van slechts
4,6% alcohol.

Stoutste droom 10%, Het Platte Harnas|5,5

Bloesem Blond 6,2 %, Gebrouwen door Vrouwen|6
Dit is een fris voorjaarsbier. In dit helder blond bier is
vlierbloesem verwerkt en dat geeft een heerlijke
frisse smaak. Echt Lente in een flesje, speciaal
gebrouwen voor het voorjaar.

Dwars is een heerlijk bovengistende Dubbel.
Met vier soorten gerst volmout gebrouwen, is het
een uitgebalanceerd en toegankelijk bier geworden.
Ga er maar eens lekker voor zitten, want hij is het
drinkendubbel en dwars waard.

Gin Weizen 6%, Gebrouwen door Vrouwen|6

Bockige B.A.S 6,5%|5,6

Gin Weizen is een fris licht bier gebrouwen met
gerst, tarwe en speltmout. De speciale smaak komt
door de Gin kruiden (jeneverbes, koriander en sinaasappelschil) die aan deze Weizen zijn
toegevoegd. Perfect voor ieder moment van de dag,
Altijd en overal

Ons eigen heerlijk biertje gebrouwen in
Voorthuizen. Bockige BAS bevat een combinatie
van (middel)donkere gerstemouten,
bruine suiker en een bijzondere bovengisting die de
moutige geur versterkt en een verrassende
smaaktoon toevoegt.

rijk & Donker

Brugse Zot Dubbel 7,5%|5,6
Een donker bruin bier, gebrouwen met zes speciale
moutsoorten geven dit bier zijn unieke smaak.
Bestaand uit een rijk aroma
waar geuren zoals honing, amandel, chocolade
en bruine suiker te ontdekken zijn.

namens

Een fantastisch volle en dikke stout om eens goed
voor te gaan zitten. Naast een toets van chocola
proef je ook de huisgebrande koffiebonen
van Sophia’s Coffee.

Dwars 7%, Het Platte Harnas|5,5

alcohol vrij

Affligem Blond 0,0%|4,5
Affligem Blond 0,0 is een alcoholvrij blond abdijbier. Het fruitige bier is rijk van smaak en heeft een
bittertje
in de nasmaak. Deze Blond heeft zijn smaak en
aroma’s behouden, slechts de alcohol is verdwenen.

Amstel Radler 0,0%|3,5
Dit bier heeft een verfrisende en fruitige smaak
zoals we die van radler kennen. Een mix van Amstel
bier en sprankelendcitroenwater
en dat helemaal alcoholvrij.

Paulaner Hefe Weizen 0,0%|4,2
Dit is de alcoholvrije versie Weizen van Paulaner.
Het wereldberoemde Paulaner Weizen bier met
authentieke en frissesmaken, maar dan zonder
alcohol.

proost!
BAS BARNEVELD
BEERSANDSTEAKS

Brand IPA 0,0%|4,5
Dit is een fruitig en citrusachtig bier. Aromatisch
hoppig met een zachte bitterheid. Deze IPA is
alcoholvrij, maar dat proef je niet. Het hoppige
karakter biedt zoveel smaak dat je de alcohol niet
mist. Een ideaal bier voor bij het eten en
als je nog moet rijden.

