bier
wijn
borrel
kaart

bieren
OP DE TAP
Hertog Jan Pilsener 5,1%						2,3
Volle, rijke smaak met een aangename bittere afdronk

Leffe Bruin 6,5%							3,5
In de zomermaanden op de tap, wintermaanden in fles
Krachtig en vol, met zoete tonen van karamel en chocolade

OP FLES
ALCOHOLVRIJ BIER 0,0%

Hoegaarden 0,0%							2,5
Verfrissende smaak van Hoegaarden wit,
maar dan zonder alcohol

Hoegaarden Radler Lemon & Lime 0,0%			

2,5

Verfrissende smaak van Hoegaarden radler
lemon & lime zonder alcohol

Hoegaarden Radler Lemon & Lime 2%			

3,3

Mix van Hoegaarden wit met natuurlijk sap van
citroen en limoen

Liefmans Fruitesse 3,8%						3,3
Sprankelend aperobier boordevol fruit

Hoegaarden wit 4,9%						3,Zacht, licht, met tonen van citrus, koriander en sinaasappel

Leffe Blond 6,6%							3,5
Zacht en fruitig, met een vleugje bitterheid en
tonen van vanille

Hertog Jan Karakter 7,5%					2,75
Verrassend krachtig, fruitig, met volwassen bittertonen

bieren
La Chouffe 8%							4,25
Licht hoppige smaak, toetsen van verse koriander en
fruitige accenten

Tripel Karmeliet 8,4%						4,5
Complex, met tonen van citroen en graan

Pauwel Kwak 8,4%							4,25
Kruidig, met gist aroma’s van rood fruit

Duvel 8,5%								4,25
Licht fruitig, droog aroma, welgehopt,
met een licht bittere nasmaak

wijnen
WIT
Pinot Grigio								3,5
Afkomstig van Sicilië van het wijnhuis Pellegrino.
Intens, fris en fruitig

Sauvignon blanc							4,Licht aromatische Chileense wijn van het wijnhuis
Ventisquero van eigen wijngaarden met
certificering “sustainable wine of Chile”

Chardonnay								4,5
Franse wijn van het Domaine de Cibadiès. Soepel,
met tonen van citrus, perzik en vanille

Zoete, witte huiswijn						3,3

wijnen
ROOD
Nero d’Avola en Shiraz						3,5
Afkomstig van Sicilië, wijhuis Pellegrino. Intens en fruitig

ROSÉ
Temperanillo							3,5
Spaanse roséwijn, een aangename, fris, fruitige rosé wijn
Onze wijnen komen van de lokale slijterij De Dom

bij de borrel
Broodplankje 							4,5
3 broodsoorten van bakkerij Bökkers
met kruidenboter en tapenade

Portie bitterballen							7,5
Rundvlees bitterballen, 10 stuks

Vegetarische mix 							7,5
Assortiment van 10 stuks diverse kleine snacks

Borrelplank Hier is ut						9,5
Met o.a. worst, kaas, olijven en huisgemaakte lekkernijen

Olijvenmix								5,2 schaaltjes olijven, zoet en hartig

Heeft u een allergie? Meld het ons!

