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Bieren van de tap 

Dommelsch Pilsner  5,0%  22 cl € 2,40  

Een licht bier met een fijne smaak.  25 cl € 2,70 

Dit pils is geliefd in de regio. 45 cl € 4,80                                                                     

Dommelsch is een lekker, fris bier voor gezellige momenten. 

Hoegaarden Witbier 4,8% 25 cl  € 3,25 

Gebrouwen met bronwater, gerstemout, hop, koriander en Curagao. Dit licht 

gehopte bier heeft een troebele witgele kleur. Buitengewoon verfrissend. Een

echte dorstlesser!

La Trappe Witte Trappist 5,5% 30 cl € 3,95 

50 cl € 5,95 

Een droge en licht zurige smaak. Lichtblond, troebel en met een stevige, vaste

schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig en prikkelend door het koolzuurgehalte. 

Een doordrinkbare, frisse dorstlesser. 

La Trappe Blond 6,5% 30 cl € 3,95 

Een frisse en fruitige smaak. Het is een goudgeel trappistenbier met een witte

schuimkraag en een rijke smaakbeleving. Een toegankelijk, prikkelend bier met 

een licht zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Den Bakker Tripel 8,0% 30 cl € 3,95 

Een smakelijke Tripel. Gebrouwen met een eigenzinnige, eigenwijze twist. Het 

gebruik van Cascade hop geeft de smaak een aparte maar smaakvolle toon. 

Bieren op fles 

Jupiler Pilsner 5,2% 25 cl € 2,40 

Bitterzachte pils en heeft een fris karakter, vlotte verteerbaarheid en een 

toegankelijke rijke moutsmaak. 

Hertog Jan Pilsner 5,1% 30 cl € 2,75 

Een rijke en volle smaak vol mout. Met een klein zuurtje en een bittere afdronk  . 

geeft het een lichte tinteling op de tong.

Alcohol vrije en radler bieren 

Jupiler 0,0% 0,0% 25 cl € 2,40 

Een alcoholvrij pilsbier dat wordt gemaakt met dezelfde ingrediënten als het 

klassieke Jupiler pintje. 

Hoegaarden Wit 0,0% 0,0% 30 cl € 3,00 

Alcoholvrij witbier, geïnspireerd op het traditionele Hoegaarden Witbier.

Hoegaarden Radler 0,0 0,0% 25 cl € 2,50 

Heeft de smaak en het verfrissende karakter van de Hoegaarden Radler. Het 

enige dat ontbreekt is de alcohol. Maar dankzij de verfrissende mix van citroen 

en limoen merk je daar niks van. 
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Hoegaarden Radler 2,0%    30 cl  € 3,00 

De zachtheid van het Hoegaarden witbier gecombineerd met vruchtensap van 

natuurlijke oorsprong. Dit is Hoegaarden Radler  met citroen- en limoensap. 

 

 

Hoegaarden Rosée 0,0 0,0%   25 cl  € 2,50 

Een frisse en fruitige smaak met een achtergrond van frambozen. Deze 

alcoholvrije variant de normale Hoegaarden Rosée 0.0% net zo fruitig en fris als 

de alcoholische versie. Het bier is gezoet met suiker en zoetstof. 

 

Leffe Blond 0,0% 0,0%    33 cl  € 3,50 

Een bier met een fruitige smaak en een bittere toets. Het is gemaakt met 

dezelfde gist als andere Leffe bieren om karakter en smaak te behouden.  

 

Bavaria 0,0% Ipa 0,0%    30 cl  € 3,00 

Een alcoholvrije India Pale Ale. Het is een smaakvol 0.0% bier met een fris en 

hoppig karakter. Gebrouwen met vier unieke hopsoorten - die zorgen voor een 

subtiele bittere smaak - en aroma’s waarin tropisch fruit en citrus goed 

herkenbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit bieren 

 

Liefmans Fruitesse 3,8%    25 cl  € 3,00 

Een frisse en fruitige smaak met een zoete achtergrond. Deze blend van bier 

gerijpt op echte kersen en natuurlijke vruchtensappen heeft een fruitige, zoete 

smaak en wordt geserveerd op ijs. 

 

Hoegaarden Rose Bier 3,0%   30 cl  € 3,00 

Een frisse en fruitige smaak met een achtergrond van frambozen. Deze nieuwe 

aanwinst van de Hoegaarden famillie is ook enkel in de Benelux verkrijgbaar. 

 

 

Belle-Vue Kriek 5,1%    30 cl  € 3,00 

Een fruitige smaak. Het is een dorstlessend bier van spontane gisting met 

toevoeging van krieken. Krieken zijn donkere zure kersen; deze kersen zorgen er 

tevens voor dat de kleur van het bier verandert. 

 

Kasteel Rouge 8,0%    33 cl  € 4,50 

Een frisse, zoetige en fruitige smaak. Door het mengen van Kasteel Bruin met 

bier dat minimaal 6 maanden heeft gerijpt met noordkrieken, verkrijgt men                               

deze uitzonderlijke donkerrode kleur. 

 

Wit & Weizen 

 

Hoegaarden Witbier 4,8%   25 cl   € 3,25 

Gebrouwen met bronwater, gerstemout, hop, koriander en Curagao. Dit licht 

gehopte bier heeft een troebele witgele kleur. Buitengewoon verfrissend. Een 

echte dorstlesser! 
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La Trappe Witte Trappist 5,5%   30 cl  € 3,95 

Een droge en licht zurige smaak.  Lichtblond, troebel en met een stevige, vaste 

schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig en prikkelend door het koolzuurgehalte. 

Een doordrinkbare, frisse dorstlesser. 

 

Hertog Jan Weizener 5,7%   30 cl  € 3,50 

Een eigenzinnig tarwebier met een vleugje koriander en sinaasappelschil. Dit 

bier heeft een volmondige, frisse smaak met karaktervolle bittertonen. 

 

Franziskaner Weissbier 5,0%   50 cl  € 4,25 

Een frisse, kruidige en fruitige smaak. Het is romig met weelderig schuim. Maar 

een sprankelende frisheid en harmonieus fruit zoals, banaan en citrus, zijn ook 

zeker te proeven in dit frisse biertje. Subtiel kruid, zeer pittig en een licht zoete 

afdronk. 

 

Pokerface 5,5%     33 cl  € 3,95 

Volmondig witbier van brouwerij het nest, gebrouwen volgens de aloude 

Belgische traditie van tarwebieren. Edele Amerikaanse hopvariëteiten samen 

met een vleugje koriander en curaçao geven het bier een aangename 

fruitigheid met een licht bittere en verfrissende toets. 

 

Slurfke Wit 4,5%     33 cl  € 3,95 

een bier gebrouwen op basis van tarwe en tarwemout, waardoor het perfect in 

het rijtje past van de Belgische witbieren. De brouwer voegt tijdens het 

brouwproces koriander toe, wat resulteert in subtiele toetsen van gember en 

citrus. Het resultaat is een verfrissend bier met een lage bitterheid en een laag 

alcoholpercentage. 

Verrassingsbiertje      € 3,00 

Laat je verrassen door een willekeurig biertje 

 

Blonde bieren 

 

La Trappe Blond 6,5%     30 cl  € 3,95 

Een frisse en fruitige smaak. Het is een goudgeel trappistenbier met een witte 

schuimkraag en een rijke smaakbeleving. Een toegankelijk, prikkelend bier met 

een licht zoete, zacht bittere en moutige smaak. 

 

La Trappe Puur 4,5%    33 cl  € 3,50 

Een smaakvol alternatief voor de traditionele pilseners. Het is een lichtblond, 

fris-hoppig trappistenbier met een droge en licht moutige smaak.  

 

 

Duvel 8,5%     33 cl  € 3,95 

Een droge, maar toch licht zoete alcoholsmaak. Dit maakt het een fijne 

dorstlesser met een aangenaam hopkarakter. 

 

La Chouffe 8,0%     33 cl  € 3,95 

een speciaal blond bier met een lichte hopsmaak en toetsen van koriander en 

fruitige accenten. 

 

Texels Goudkoppe 6,0%    30 cl  € 3,95 

Een vol romige smaak en een zacht bittere afdronk door de verfijnde, speciaal 

geselecteerde hopsoorten. De brouwmeester gebruikt alleen natuurlijk 

grondstoffen, zoals hop, gerstemout en door de duinen gezuiverd water. 
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Cornet 8,5%     33 cl  € 4,50 

Een krachtig, blond bier van hoge gisting, met nagisting in de fles. Proef de 

volmondige warme smaak en unieke 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. 

 

Wilderen Goud 6,2%    33 cl  € 3,95 

Een hoge gisting en is erg gemakkelijk te drinken. In het bier proef je ook de 

heerlijke smaak van perzik en een kruidenmix. De hop in Wilderen Goud is erg 

goed te ruiken in het bier. Het is een echte dorstlesser. 

 

KoekeDam 6,5%     33 cl  € 4,50 

Een licht blond bier en is gebrouwen als een eigen interpretatie van de 

saisonstijl. Blond volmondig bier met een alcoholvolume van 6,5%. De lichte 

citrustoets in smaak en aroma is afkomstig van een Amerikaanse hopvariëteit.  

 

HertenHeer 6,5%    33 cl  € 4,50 

Een zoet en fruitig blond bier. Aroma’s van zoete appels en geel fruit. Kruidige 

bitterheid in de afdronk. 

 

Val Dieu Blond 6,0%    33 cl  € 3,95 

Een blond bier uit België. Dit bovengistende bier heeft een zoete smaak die 

langzaam overgaat in een bitter gevoel op je tong. 

 

Slurfke Blond 6,0%    33 cl  € 3,95 

Een licht blond bier en combineert de goudgele kleur met een zachte smaak. De 

subtiele aroma’s van citrusvruchten en de bittere toetsen zijn eigen aan dit 

blond biertje. De weelderige schuimkraag maakt Slurfke Blond helemaal af. 

 

Floreffe Blond 6,3%    33 cl  € 3,95 

Rijk aan aroma's. Eerst snuift men de mout en fruitige toetsen op. De bitterheid 

komt van een subtiele mengeling van de beste hopsoorten. 

De aanzet is krachtig, maar gaat over in een gevoel van zachtheid en eindigt in 

een finale van zoethout. 

 

Passchendaele 4,8%    33 cl  € 3,95 

Een lichte kruidigheid die overgaat in een subtiele moutigheid. Qua smaak is dit 

bier een typisch sterk blond bier van hoge gisting, maar qua alcoholpercentage 

sluit deze blonde aan bij een pils van lage gisting. Een blond bier met diepgang 

dus! Dit bier wordt dan ook gebrouwen ter nagedachtenis van de slachtoffers 

van de Slag bij Passendale in 1917. 

 

Lucifer 8,0%     33 cl  € 4,50 

Laat u verleiden door zijn fruitig aroma met subtiele hoptoets en 

zachte bitterheid, gevolgd door een evenwichtige, lange afdronk. 

 

Tripel bieren 

 

Den Bakker Tripel 8,0%    30 cl  € 3,95 

Een smakelijke Tripel. Gebrouwen met een eigenzinnige, eigenwijze twist. Het 

gebruik van Cascade hop geeft de smaak een aparte maar smaakvolle toon. 

 

 

La Trappe Tripel 8,0%    33 cl  € 3,95 

Goudblond trappistenbier met een witte schuimkraag. Fruitige geuren van 

perzik en abrikoos zijn gecombineerd met een bloemige geur. La Trappe Tripel is 

een klassiek trappistenbier met een krachtige en volle smaak. 
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Tripel Karmeliet 8,0%    33 cl  € 3,95 

Heeft niet alleen een heerlijke smaak ook een heerlijke geur. Want als je ruikt 

aan Karmeliet Tripel dan denk je direct aan een rozentuin. De geur is 

aantrekkelijk door vanille en bruine suiker. Daarnaast heeft het bier veel 

fruitigheid van perzik en banaan. Heel licht op de achtergrond herken je wellicht 

iets van citrus. 

 

Tripel Kanunnik 8,2%    33 cl  € 4,95 

Een zoetmoutige en kruidige smaak. De afdronk is zacht, licht hopbitterig en 

kruidig door het gebruik van fijne & edele hopsoorten. 

 

 

Filou 8,5%     33 cl  € 3,95 

Een zware Belgische Ale, een smaakvolle Tripel van 8,5%. Volgens de brouwers 

is dit een ondeugend bier zonder kwade bijbedoelingen. Dat moet dan door de 

doordrinkbaarheid komen. Want ondanks het hoge alcoholpercentage drinkt dit 

bier lekker weg. 

 

SchuppenBoer 8,0%    33 cl  € 4,50 

Een blond volmondig bier met een fruitig aroma door toevoeging van koriander 

en het gebruik van cascade als aromahop. 

 

Corsendonk Agnus 7,5%    33 cl  € 4,50 

Dit bier heeft een enorme witte schuimkraag. Daaronder gaat een prachtig bier 

schuil vol citrusachtige fruitigheid. De finish zit vol bijna parfumachtige 

hopgeuren. Een zeer delicaat bier gebrouwen bij Brasserie Du Bocq. 

 

 

 

Maredsous Tripel 10,0%    33 cl  € 4,50 

Een klassieke Tripel, fris, zoet en fruitig met flink wat alcohol en koolzuur. Dit is 

een bier dat aandacht vraagt, dit bier kloek je niet naar binnen, dit bier moet je 

degusteren. Het palet bevat talrijke aroma's die het verdienen om in alle rust 

ontdekt te worden. 

 

Val Dieu Tripel 9,0%    33 cl  € 4,50 

Het resultaat van lange veranderingen door de meesterbrouwers van de abdij 

van Val-Dieu in Aubel, België. Dit Tripel bier onderscheidt zich van de andere 

bieren door zijn diepe zachtbittere smaak.  

 

Floreffe Tripel 8,0%    33 cl  € 3,95 

De combinatie tussen de bitterheid en de karamel is karakteristiek. Zoals de 

andere bieren van de abdij van Floreffe, wordt het niet gefilterd. Het kan dus 

lichtjes troebel zijn als het koud geschonken wordt. Zoals het recept van de 

monniken voorschrijft, wordt het hergist op fles met gist en suiker. 

 

Ale, Amber, Dondere en Quadruppel bieren 

 

SchuppenAas 6,5%    33 cl  € 4,50 

Een amberkleurig bier. Na de hoofdvergisting is een Brettanomyces gist 

toegevoegd die het bier een uitgesproken verfrissende smaak en geur geeft. De 

gebruikte hoppen geven het bier de fruitige ondertoon van citrus en 

pompelmoes. Een smakelijke Belgian Ale! 

 

SchuppenBoer Maxima 14,9%   33 cl  € 7,95 

De Schuppenboer die we allemaal kennen, maar dan maximaal verbeterd door 

hem 3,5 maand op whiskyvaten te laten rijpen. (en volgens mij zit er ook nog 

een beetje whisky in hoor, want het percentage is wel flink verhoogd ;) ) 
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Hopus 8,3%     33 cl  € 4,95 

Heeft een unieke en originele neus die gekenmerkt wordt door een mengeling 

van vegetale, citrus- en fruitige toetsen. De heldere aanzet wordt gekenmerkt 

door een intense en bittere smaakervaring en een waar festival van hoptoetsen. 

 

La Trappe Dubbel 7,0%    33 cl  € 3,95 

Een Trappistenbier met een aromatisch karamelachtig karakter verder is het 

bier een tikkeltje zoet van smaak en heeft het een frisse afdronk,  dit ontstaat 

mede door het karamelmout. 

 

La Trappe Isid’or 7,5%    33 cl  € 3,95 

Heeft een volle en licht bittere smaak met een fruitige afdronk. Het is een 

amberkleurig trappistenbier met een gebroken witte schuimkraag. De 

harmonieuze smaak begint fruitig en gaat dan over in moutige karamel; een 

perfecte balans tussen complexiteit en eenvoud. 

 

KlevereTien 10,0%    33 cl  € 4,95 

is bijna zwart, maar heeft weinig tot niets van een stout. De smaak is 

overwegend kruidig met een toets van drop (steranijs), caramel en donker fruit. 

Op het einde komt de alcoholwarmte meer naar boven. 

 

Kasteel Cuvee Du Chateau 11,0%   33 cl  € 4,95 

Dit speciaalbier evenaart de smaak van een tien jaar gerijpte Kasteel Donker en 

doet denken aan porto. De toetsen van geroosterde en gekarameliseerde 

mouten worden gevolgd door een delicate hopbitterheid in de afdronk.  

 

Kees Barrel Project 19.01 9,0%   33 cl  € 6,95 

Een overheerlijk gecompliceerde Scotch Ale, met een gigantische bak 

Bowmore barrel. Flinke turfrooksmaken en een erg vol mondgevoel. 

IPA bieren 

 

Antigoon Courageous WIPA 6,0%   33 cl  € 4,50 

Het aroma is kruidig/hoppig door de combinatie van het typische tarwe-aroma 

en het florale citruskarakter van de gebruikte hoppen. 

 

 

 

Thornbridge Shelby 5,0%    33 cl  € 5,95 

Een classic style English IPA. Vernoemd naar de beruchte broertjes in de hit-

serie Peaky Blinders. Deze IPA heeft toetsen van steenvrucht en bessen en een 

afdronk die wat bitter en citrusachtig aandoet. 

 

 

Frontaal Bulldog 6,0%    33 cl  € 4,95 

Door de Amerikaanse hoppen die erin zitten, komt de geur sterk naar voren en 

dat ruik je in citrus en tropisch fruit. Af en toe een harsige toon die tevoorschijn 

komt. Verder zorgt de mout ervoor dat er een zoete smaak ontstaat in het bier 

en dat de afdronk lekker stevig en bitter is.  

 

Frontaal Birthday Punch 6,3%   33 cl  € 6,95 

FRONTAAL is jarig en brouwt een verjaardagsbier, BIRTHDAY PUNCH! Dit is een 

variatie op de Juice Punch en valt ook weer in goede aarde. Hij is juicy, hij is 

fruity, hij is allround genieten! 

 

 

 

http://www.biernet.nl/algemeen/weetjes/wat-is-trappistenbier
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Het Uiltje Dr Raptor 9,2%    33 cl  € 6,95 

Een Imperial IPA, ofwel een extra sterke IPA. Dit bier is waanzinnig gehopt, 

zoals je van Uiltje Brewing Company gewend bent. Alleen Dr Raptor is wat dat 

betreft echt te gek. Een blond en krachtig bier met een uitgesproken 

hopkarakter. 

 

Kees Double IPA 8,9%    33 cl  € 5,95 

Een fruitig en harsige IPA doordat er in het bier gebruik is gemaakt van Amerillo 

en Simcoe hoppen.  

 

 

Kees Enough Is Never Enough 10,2%  33 cl  € 5,95 

Enough......is Never Enough is een Tripel IPA, die drie keer gedryhopt is met 

Citra hop. Veel frisse hoppige tonen, een stevige body en een alcoholpercentage 

van 10,2! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme dranken 

Diverse smaken Pickwick thee      € 2,00 

Douwe Egberts Koffie/espresso      € 2,00 

Cappuccino/Café au lait       € 2,25 

Warme chocomel       € 2,75 

Warme chocomel met slagroom      € 3,25 

 

Iets lekkers bij de koffie 

Appeltaart        € 2,50 

Koffie of thee met appeltaart      € 3,75 

Slagroom        € 0,50 

Brabants worstenbroodje       € 2,00 

Chips en snoep        € 1,00 
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Lunch 

Zacht broodje frikandel met saus      € 2,50 

Zacht broodje kroket met saus      € 2,50 

Zacht broodje viandel met saus      € 3,00 

Zacht broodje mexicano met saus      € 3,50 

Tosti ham en kaas met tomatenketchup     € 2,75 

Vlamtosti met kaas (heet gekruid gehakt)     € 3,00 

Uitsmijter ham en of kaas       € 5,50 

Brabants worstenbroodje       € 2,00 

 

 

Bittergarnituur 

Bitterballen met mosterd (12 stuks)     € 4,50 

Bittergarnituur met saus (15 stuks)      € 7,00 

Bittergarnituur met saus (30 stuks)      €12,50 

Chicken wings en dots (6stuks)      € 4,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisdranken 

Coca cola        € 2,30 

Coca cola light        € 2,30 

Coca cola zero        € 2,30 

Fanta orange        € 2,30 

Fanta cassis        € 2,30 

Sprite         € 2,30 

Chaudfontaine blauw       € 2,30 

Chaudfontaine rood       € 2,30 

Spa groen        € 2,30 

Finley tonic        € 2,40 

Finley bitter lemon       € 2,40 

Rivella         € 2,40 

Minute maid sinaasappelsap      € 2,40 

Minute maid appelsap       € 2,40 

Dubbelfris appel & perzik       € 2,40 

Fristi/chocomelk        € 2,40 

Fuze tea         € 2,40 

Fuze tea green        € 2,40 

Fuze tea green mango kamille      € 2,40 

Melk         € 2,30 

Red bull         € 3,50 

Ranja         € 1,00 
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Wijnen 

Droge witte wijn        € 3,00 

Fles droge witte wijn       €15,00 

Zoete witte wijn        € 3,00 

Fles zoete witte wijn       €15,00 

Rode wijn        € 3,00 

Fles rode wijn        €15,00 

Rosé         € 3,00 

Fles rosé        €15,00 

Bereich Bernkastel moezel      € 3,00 

Hugo         € 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likeuren en aperitieven 

Diverse gedistilleerd binnenlands vanaf:     € 2,00 

Diverse gedistilleerd buitenlands vanaf:     € 2,00 

Cognac Remy Martin VSOP      € 6,00 

Whiskey famouse Grouse       € 3,50 

Whiskey Glenfiddich       € 5,00 

Sherry medium dry       € 3,00 

Witte martini        € 3,00 

Rode Port        € 3,00 

Tawny port        € 3,00 

 

  




