welkom bij cafe van ouds
nijmegen!
Bij ons kun je authentiek genieten. Café van Ouds is een bruin café zoals een
bruin café bedoeld is. Een café dat het midden vindt tussen een uitgebreid speciaalbieraanbod, de meest geweldige wijnen en het gevoel van een huiskamer.
Maar zeker ook een plek waar af en toe de voetjes van de vloer mogen.
Blader eens rustig door onze menukaart en je zult de meest verrassende bieren, bijzonderste
wijnen, geweldige distillaten en heerlijke lokale hapjes tegen komen. Wij houden van deze
mooie producten, maar ook van nieuwe dingen. Heb je tips, adviezen of ideeën aangaande de
invulling van onze kaart, dan horen we het graag!
Ons assortiment bieren bestaat uit vele soorten, afkomstige uit vele landen met vele smaken.
Wij proberen alles op de perfecte temperatuur te serveren en dat betekent dat sommige bieren
beter tot hun recht komen op keldertemperatuur. Standaard serveren wij onze speciaalbieren
uit de koelkast. De échte kenner weet welke bieren wat minder koud hoeven. Vraag ernaar, en
wij serveren hem op keldertemperatuur.
Heb je een feestje te vieren, dan is dat zeker de moeite waard bij Café van Ouds. Naast onze
kaart zorgen we voor een mooie invulling van jouw avond. Bijzondere drankjes, een buffet of
een vijfgangendiner? Niets is te gek.
Daarnaast hebben we verschillende leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een wijnproeverij door een gediplomeerd sommelier, een uitgebreide bierproeverij of een authentiek goede
borrel met meerdere kleine hapjes.
Bij Café van Ouds tref je verschillende authentieke gezelschapsspellen, zoals monopoly, risk,
kolonisten van Catan en uiteraard ook een stok kaarten. Wees vrij om deze te pakken.

de bier app

bitcoin Betalingen

Naast de menukaart is Café van
Ouds aangesloten bij de Bier App.
De BierApp biedt een overzicht
van alle speciaalbieren die er
geschonken worden. Alle bieren in
onze database zijn voorzien van gedetailleerde informatie. Bovendien
kun je bieren voorzien van eigen
notities en een beoordeling.

In café van Ouds is het mogelijk met Bitcoins te betalen.

Download de app nu in de app
stores van Android en iOS

Bitcoins zijn een vorm van digitaal geld en je kan ze
dus gebruiken net zoals je dat met euro’s of dollars
zou doen. Je kan er online eten mee bestellen, onderling ruilen of ermee speculeren zoals dit met aandelen ook kan. Er zijn slechts een gelimiteerd aantal
bitcoins welke te verkrijgen zijn door handel (vraag
en aanbod) of door mining. In geval van mining
wordt rekencapaciteit ingezet, net zoals machines
worden ingezet bij het delven van goud.
Met de bitcoin kan je electronische betalingen
doen bij Cafe van Ouds. Hievoor heb je een “Bitcoin
client” nodig, dit is een stukje software dat functioneert als een online portemonnee. Dit is in de
app stores te downloaden, o.a. blockchain is een
populaire app hiervoor. Nadat je de rekening hebt
ontvangen, zetten wij het euro bedrag om in delen
van een bitcoin op onze Tablet. We genereren een QR
code, jij scant met de app de QR code en de transactie wordt voldaan. Zo simpel is het, probeer het zelf.

onze bieren alfabetisch
Affligem blond 
3,60
Affligem tripel 
4,30
Aker* 
4,90
Alvinne Gentle Lady
5,60
Amarsi
4,90
Amstel Alcoholvrij
2,60
Amstel Radler 
2,30
Anderson Valley Bourbon
Barrel Stout
9,90
Antigoon 
4,30
AppelBandit - Cider
2,60
Backbone splitter
4,90
Barbar Blond
4,30
Bersalis Tripel 
4,50
BIIR White IPA
4,90
Black Ball Porter	
5,60
Black block* 
5,30
Bon Secours 
4,50/25,00
Bon Secours Amber 
4,60
Bon Secours Myrtille
4,60
Boon Kriek 
3,60
Bootjesbier
3,90
Brand Imperator 
3,90
Brand IPA
3,90
Brand Saison
3,90
Brand Zwaar Blond
3,90
Bronckhorster Nightporter
5,60
Budweiser 
3,90
Bush Ambrée
4,90
Bush Blond
4,60
Buurman wat doet u nu?*
5,60
Caracole Troublette
4,60
Charbon
5,90
Chimay bleue
4,60
Chimay Rouge
3,90
Chouffe Blond
4,30
Ciney Blond 
3,60
Columbus
4,60
Cornet Oaked
4,30
Corona 
4,60
Corsendonk Agnus 
9,90
Crooked Moon Stout*
6,30
Cuvee des Trolles
3,90
Cuvée van de Keizer
12,90
De Gulden Draak
10,90
De Maeght van Gottem
4,60
Delirium Tremens
4,60
Deus Brut des Flandres
35,00
Diabolici
14,90
Dikke Lul 3 Bier*
5,60
Dirty Katarina*
5,60
Dirty Stop Out*
5,30
Doerak
4,90
Drunken Sailor
4,90
Duchesse de Bourgogne
10,90
Dulle Griet
3,90
Edelhert
4,30
Emelisse D.I.P.A.
4,90
Escalation
4,90
Eskimo Joe
4,90
Goedendag*
4,30
Green bullit
4,90
Greencap
4,90
Gruut Inferno
4,90
Heen en Weer
4,90
Hertog Jan Grand Pr.
10,90

Hoegaarden Grand Cru
4,30
Hop Ruiter
10,90
Hopportunity Knocks
4,90
Hopus
4,60
IJ flink
4,30
IJ PA – Brouwerij het IJ
4,60
IJWit
4,30
In your Face
4,90
Jack the Ripa*
4,90
Jackie brown
5,60
Jever Alcoholarm
2,60
Jopen Adriaan
4,30
Jopen Koyt
4,60
Judas
3,90
Kasteel Barista Chocolate
Quad
4,60
Kasteel Hoppy
3,90
Kasteel Rouge
4,30
Keizer Karel Ommegang
4,30
Keizer Karel Robijnrood
4,30
Knorretje
4,60
König Ludwig Dunkel
4,90
König Ludwig Hell Weissbier
4,90
Korenwolf Witbier
3,90
La Chouffe blond
9,90
La Chouffe brune
9,90
La Corne Black
4,60
La Corne Blond
4,50
La Corne Tripel
4,90
La Trappe blond
3,60
Lagunitas
4,30
Lamme Goedzak
3,60/10,90
Leffe Blond
3,60
Liberty Ale
4,90
Liefmans Cuvee Kriek
5,60
Liefmans Goudenband
5,90
Met Je Casade Groene Trui
4,90
Mongozo Glutenvrij 
3,60
Mooie Nel 
4,50
Munich Easy
4,90
Must Kuld
5,90
Noblesse XO
5,90
Nøgne Ø Porter
6,90
Oedipus Mannenliefde
4,60
Oedipus Panty
4,90
Oedipus Thai Thai
4,90
Omer
4,30
Öö
5,60
Orval
4,60
Padrino
5,60
Paix Dieu
4,90
Pauwel Kwak
4,30
Peanut riot
4,90
Peter Pale and Mary
Glutenvrij
5,60
Pilsner Urquell
3,90
Potteloereke
4,60
Punk IPA
4,60
Raging Bitch
4,90
Rochefort 10
5,60
Rochefort 6
4,30
Rochefort 8
4,60
Rodenbach Caractere Rouge
13,90
Rodenbach Grand Cru
4,90
Roundhouse Kick
5,60
Saison Dupont
3,90

Biermenu'S
Samuel Adams
4,30
Schneider Hopfenweisse
5,60
Schultenbräu
3,90
Seefbier	
4,30
Singha beer
3,60
Sint Bernardus Witbier
3,90
St. Feuillien Grand Cru
4,90
Straffe Hendrik Quadr.
4,90
Straffe Hendrik Tripel
4,60
Strijdende kater
5,30
Struis
4,90
Sur Amarillo Sour Mash
5,60
Texel’s Eyerlander
4,30
Texel’s Skuumkoppe
3,90
Texel’s Wit3,90
Texels Tripel3,90
Texels Vuurbaak3,90
Tierlantijn
4,60
Toewijding
4,90
Tongerlo Prior
4,30
Trignac
25,00
Trinitas
4,30
Tripel Kanunnik
4,30
Troubadour Magma4,60
Troubadour Magma
14,90
Troubadour Obscura4,60
Urthel Saisonièrre4,30
Uus Maailm4,90
Vedett Extra Blond
3,30
Vedett Extra White3,90
Viakrucis*
4,90
Virmalised
5,30
Viven Imperial IPA
4,90
Viven Smoked Porter
5,60
Weihenstephaner Alcoholvrij4,60
Weihenstephaner Vitus
5,30
Wilderen Cuvee Clarisse*
3,90
Wilderen Goud
3,90
Wilderen Kriek
3,90
Witkap - Pater Stimulo4,30
Witkap Tripel
4,30
Wittekerke rose
3,30
Yellow Wolf IPA
8,30
White Mamba
4,30
Zatte4,60
Zundert4,90
* Sommige bieren zijn zo schaars, dat we nu
al weten dat we ze soms niet hebben. Als we
hem niet meer hebben, wil je ons dat niet
kwalijk nemen?

Zin in een biermenu? Laat je verrassen door
onze bijzondere bieren en samenstellingen.

Hoppige heren

- Reloaded 		
- Lagunitas 		
- Dikke Lul 3 Bier 		
- La Corne Black 		

Smaakvolle blondines
- Van Ouds Blond 		
- Lamme Goedzak 		
- Cornet Oaked 		
- Goedendag		

Behoorlijke Brunettes
- Jackie brown 		
- Dulle Griet 		
- Keizer Karel Robijnrood

Tripel A Status

- Van Ouds Tripel		
- La Corne Tripel		
- Tripel Kanunnik		

5,8%
5,7%
5,6%
8,0%

6,2%
7%
8,5%
8%

6,0%
6,5%
8.5%

8,0%
10%
8,2%

17,50

14,50

12,50

12,50

Stouterik

- Eskimo Joe 		
5,5%
- Roundhouse Kick 		
9,2%
- Öö			10,5%

Priapus 

- Punk IPA		
- Troubadour Magma
- Backbone splitter		

5,6%
9%
6,6%

13,50

Branderig14,50
- Brand Saison		
- Brand IPA
- Brand Zwaar Blond		

6,5%
7%
8,5%

Ferus Ebrius kiest...

11,00

Rondje Tap

11,50

- Cornet Oaked 		
8,5%
- Troubadour Magma
9%
- Bier van de tap naar keuze
- Een van Ouds glas volgetapt met een
van onze bieren op de 12 taps.

Het rondje tap bevat vier bieren die passen
bij de tijd van het jaar. Van onze 12 verschillende taps kiezen we de lekkerste en
serveren die in een van Ouds glas. Weten
welke bieren momenteel in het ronje tap
zitten? Vraag het!

warme dranken
Thee van Puritea

De eigenaar van Puritea is geboren in Sri
Lanka en op jonge leeftijd naar Malden
gekomen. De band met zijn vaderland blijft
en hij is op zoek gegaan naar de mooiste
thee van het land. Eenmaal aangekomen bij
Ceylon Tea Bush, een kleine organisatie met
een grote passie voor thee, is hij geslaagd in
deze missie. Puritea levert de mooiste thee
van Sri Lanka en doneert daarnaast een deel
van haar omzet aan Stichting Carelanka,
een Nederlandse stichting die in Sri Lanka
projecten voor mensen met een beperking
ondersteunt.

Koffie van Peeze

In Arnhem wordt bij Peeze elke dag verse
koffie gebrand. Van begin tot eind staat
kwaliteit hoog in het vaandel; verantwoord
verbouwen van bonen, vakkundig branden
en zorgvuldig melangeren zijn zaken die
zorgen voor een topproduct. Daarnaast is
duurzaamheid een belangrijke kernwaarde;
mens en milieu moeten niet lijden onder de
productie van koffie.

Thee

2,10

Green Tea, Earl Grey, Ceylon Uva, Ginger
Peach, Lemongrass Rosehip, Chamomile
Lemon, Naturally Calm, Honey Rooibos,
Mango Tropics, Smooth Chai, Supermint

Espresso 
2,10
Koffie2,10
Macchiato2,10
Cappuccino2,30
Koffie Verkeerd 2,30
Latte Macchiato 2,60
Warme Chocolademelk2,60
(wit, melk, puur)*

Slagroom 

0,50

* Chocomel wordt bereid met echte chocoladedrops die je zelf mengt met warme
melk.

Sappen
Sap van de Weeropper

In Beuningen weet men wat een eerlijk product is. Henk Claassen nam naast fruitbedrijf
De Weeropper ook de passie voor het vak
over van zijn vader. Naast de Goudreinetten,
Elstarren en Jonagolds heeft hij een aantal
‘hobbyrijen’ op het land staan, waar hij
ondermeer de lang vergeten Sterappel teelt.
Omdat het voor zo’n klein bedrijf lastig is om
volledig aan de eisen van biologische teelt te
voldoen, maar Henk hier wel héél dicht bij in
de buurt komt, bestempelen wij deze heerlijke, troebele sappen als bijna-biologisch. En
lekker.

Appel de Weeropper2,30
Appel/Peer de Weeropper2,30
Appel/Kers de Weeropper2,30
Sinaasappel de Weeropper2,30

Frisdranken
Coca Cola, Coca Cola light, Coca Cola Zero
2,20
Chaudfontaine blauw, Chaudfontaine rood
2,20
Sprite, Fanta Orange, Fanta, Cassis
2,20
Rivella, Schweppes, Bitter Lemon, Schweppes Tonic, Ginger Ale
2,30
Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea Green
2,30
Chocomel2,30
Tonic - Fever Tree Elderflower, Fever Tree Mediterranean, Thomas Henry
2,90

hapjes
Kaas van de Wit

Jonge kaas3,60
Oude kaas3,60
Trappistenkaas4,00

Geselecteerde worsten

Fuetworst3,60
Mediteraanse worst
3,60

Zalm van de Doornik

Zalm met toast

Olijven

Olijven mix3,60

Warme happen

Tosti Ham/Kaas2,50
Vlamtosti2,90
Nacho’s 4,60

Al jaren een begrip in Nijmegen en omstreken, Kaashandel de Wit. Uit alle windrichtingen van Europa zoeken zij de beste, meest
smaakvolle kazen. Niet al het goede hoeft
van verre te komen, de Nederlandse kazen
zijn romig en vol van smaak.

Cafe van Ouds heeft na lang proeven verschillende worsten uitgezocht. Samen met
een mooie dressing van olijfolie en rozemarijn komen deze worsten geheel tot hun recht.

Landgoed Doornik (bij Lent) rookt de zalm
nog op de traditionele manier met het
procédé van “koud roken”. Verse Noorse zalm
wordt gedurende 40 uur boven een geheime
melange van verschillende houtsoorten
gerookt. Het resultaat is boterzachte zalm
met een lichte rooksmaak.

Een heerlijke griekse mix van olijven gemarineerd in olijfolie, knoflook en kruiden.

4,90

met pittige dip/kaasdip

Plankje van Ouds

Authentiek genieten, daar staat Café van
Ouds voor. Lekker met vrienden en familie
een borrel drinken, praten over het leven,
even samen zijn, dat doe je bij Café van Ouds.
Wat is er dan lekkerder dan een ouderwets
plankje erbij te nemen? Bij de plank kiest u
een worst of kaas naar eigen wens.

Plankje van Ouds

10,00

(kaas, worst, olijven)

Luxe plank van Ouds4,60
(kaas, worst, olijven, zalm, toast)

Heeft u een allergie?
Meld het ons en we houden er rekening mee.

bier van tap
Het volledig volmout gebrouwen pils van Brand
kenmerkt zich door de perfecte balans tussen
haar hopbitterheid en hop aroma. Dit komt
doordat Brand twee keer in haar brouwproces
hop toevoegt aan het bier. Aan het begin, voor de
kenmerkende hopbitterheid, en aan het eind van
het brouwproces voor het kenmerkende bitteraroma van het bier.

Brand fluitje

2,20

Brand pilsglas

2,50

Brand pitcher

14,50

Nederland; 5,0%
Nederland; 5,0%
Nederland; 5,0%

Een heerlijke moutige blondine van het huis uit
het speciale van Ouds bierglas. Het is een vol,
fris bier, met een karakter dat te vergelijken is
met het frisse van een wit bier, het kruidige van
een mooi blond bier en het volle van een tripel.

Van Ouds Blond

2,30

Nederland; 6,2%, (0,2 l.)

Van Ouds Blond Pitcher16,90
Nederland; 6,2% (1,5 l.)

Samen met de Scheldebrouwerij zijn we op zoek
gegaan naar een bier dat voldoet aan de eisen van
van Ouds. Vol van smaak, romig, zacht, stevig
en doordrinkbaar. Licht kruidige koriander,
mooi hoppig en geur van fruit. En dat hebben we
gevonden; heerlijk!

Van Ouds Tripel3,90
Nederland; 8%, (0,25 l.)

onze
bierkaart
opbouw
Alcoholvrij/alcoholarm

Alcoholvrij/alcoholarm - 3 bieren

Pilsener

Pilsener - 9 bieren
Pilsener Saison - 4 bieren

Witbier

Witbier - 7 bieren
Witbier Sterk - 1 bier
Weizen Weizen - 3 bieren
Weizen Donker - 2 bieren
Blond
Blond - 21 bieren
Blond Zwaar - 13 bieren

IPA

IPA American - 20 bieren
IPA American Double - 7 bieren
IPA Belgisch - 4 bieren
IPA Black - 1 bier
IPA English - 1 bier
IPA Session - 5 bieren
IPA Sour Wild - 1 bier
IPA White- 1 bier

Amber

Amber Ale - 5 bieren
Amber American Strong Ale - 1 bier
Amber Ale Brown - 1 bier
Amber Irish Red - 1 bier
Amber Gruit - 1 bier
Amber Helles Bock - 1 bier
Amber Kolsch - 1 bier
Amber Vlaams Rood - 3 bieren

Karmeliet is een complex goud- tot bronskleurig
bier met een romige schuimkraag. Dit komt
onder meer door de gebruikte granen, maar ook
door een beperkt gebruik van Stiermarkse hop,
het overvloedig kruiden en het fruitige karakter
(banaan en vanille) van de huisgist.

Dubbel

Tripel Karmeliet3,60

Porter - 5 bieren
Porter Baltisch - 1 bier
Porter Imperial - 1 bier

België; 8,4%, 0,2 l.

Tripel Karmeliet4,90
België; 8,4%, 0,3 l.

Café van Ouds past haar wisseltaps met grote
regelmaat aan. Onze bieren zijn passend bij de
seizoenen, maar altijd verrassend. Op de borden
naast de bar staat wat er op de wisseltaps zit en
wat eraan komt. Hou er rekening mee dat dit
vaak bijzondere bieren zijn waar we maar weinig
van kunnen krijgen. Veelal hebben we maar één
enkel fust. Dat betekent dus op=op.

Wisseltaps 8 stuks

Dubbel - 3 bieren
Dubbel Bosbessen - 1 bier
Dubbel Sterk - 4 bieren
Dubbel Vlaams Bruin - 1 bier

Porter

Stout

Stout - 7 bieren
Stout Imperial - 3 bieren

Tripel

Tripel - 16 bieren

Gerstewijn

Gerstewijn - 3 bieren

Quadrupel

Quadrupel - 3 bieren

Fruitbier

Fruitbier - 3 bieren
Fruitbier Radler - 1 bier
Fruitbier Kriek - 3 bieren

alcoholvrij
/-arm bier
Amstel Alcoholvrij
Nederland; 0,0%, 33 cl.
2,60

Amstel 0.0% is een geheel alcoholvrij bier
met de vertrouwde smaak van Amstel. Het
is onder consumenten getest als meest
verfrissende alcoholvrij bier. De unieke
mengeling van hop en vakmanschap leidt tot
een onnavolgbaar alcoholvrij bier met een
volle, frisse smaak.

Jever Alcoholarm

Duitsland; 0,1%, 33 cl.
2,60
We hebben er veel geproefd, maar dit is
onze favoriet! Bijna geen alcohol en toch een
lekker glas bier… Zij is zo fris als een straffe,
zilte zeewind, die meedogenloos op de
duinen beukt. Het bier is vol van smaak in de
mond en heeft een lekker bittertje achterop
de tong.

Weihenstephaner Alcoholvrij
Duitsland, 0,5%, 50 cl.
4,60

Het beroemde Duitse Weissbier werd tot ver
in de negentiende eeuw slechts door een koninklijke monopolist in Beieren gebrouwen
tot de regels versoepeld werden – en dan kan
het allerbeste tarwebier ter wereld weer onbezorgd worden genoten! Tot die allerbeste
tarwebieren behoort het alcoholarme witbier
van Weihenstephaner zeker!

pilsener
Budweiser

Verenigde Staten; 5%, 33 cl.
3,90
Budweiser, vaak afgekort tot Bud, is het
meest verkochte bier ter wereld, gevolgd
door Bud Light. Budweiser is een Amerikaans lager dat wordt gebrouwen met behulp
van technieken uit de massaproductie. Zoals
veel andere Amerikaanse lagers, is het een
makkelijk drinkbaar bier met weinig bitters
en een flinke dosis koolzuur.

Corona

Mexico; 4,6%, 33 cl.
4,60
Bij de productie van Corona, officieel Corona
Extra, wordt relatief weinig gerst gebruikt.
Hop wordt slechts zeer beperkt gebruikt. Hierdoor ontstaat een mooi helder goudkleurig
bier met een frisse geur. Lichtzoet, fris en
dorstlessend met een licht fruitige afdronk.

Mongozo Glutenvrij
Nederland; 5%, 33 cl.
3,60

Drie unieke elementen Fairtrade, Biologisch
en Glutenvrij in een bierfles. Het pils is licht
bitter en hoppig van smaak, een fris doordrinkbier. Kortom, ongewoon lekker! De
ingrediënten zijn hoogwaardige biologische
gerstemout, fairtrade en biologische rijst,
biologische hop en gist en water.

Pilsner Urquell

Tsjechië; 4,4%, 33 cl.
3,90
Pilsner Urquell is een sinds 1842 gebrouwen
bier uit de Tsjechische stad Pilsen. Het bier
geldt als het eerste pilsenerbier. De lokale
gerstemout, kristalhelder bronwater uit
Pilsen, hop uit Saaz en het geheime ‘Pilsner
H’ gist geven Pilsner Urquell de smaak van
het originele pilsner met een opvallend
hoppige smaak met een bijzondere balans
tussen zoet en bitter.

Samuel Adams Boston lager
USA; 4,8%, 33 cl.
4,30

Samuel Adams Boston Lager is een prachtig
voorbeeld van de ontwikkelingen in de
Amerikaanse brouwindustrie. De brouwerij
is gesticht door een immigrant van Duitse
afkomst en men brouwt vooral in de Engelse
stijl. Deze lager heeft een unieke positie als
het grootste kleinschalige bier van de States
– maar dat moet je wel heel ruim nemen,
aangezien de productie die van een grote
Europese brouwerij moeiteloos overstijgt.

Schultenbräu

Nederland; 5,0%, 50 cl.
3,90
Het bier wordt voor de Nederlandse filialen
bij Bavaria in Lieshout gebrouwen. Daarvoor werd het gebrouwen in Duitsland bij
Feldschlößchen A.G. te Braunschweig in
Nedersaksen, in de Belgische brouwerij
Martens te Bocholt en in Brasserie de SaintOmer in het Franse Sint-Omaars. Net als
bij de andere B-merken van Bavaria wordt
als extra ingrediënt maltose toegevoegd.
Hierdoor voldoet het niet aan het Duitse
Rheinheitsgebot. De Belgische Schultenbräu, die afkomstig is uit een Belgische
brouwerij, was volgens een onderzoek van
Test-Aankoop in 2011 het pilsbier met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Singha beer

Thailand; 5,0%, 33 cl.
3,60
Singha bier is het oudste bier uit Thailand
en wordt sinds 1933 gebrouwen. Al in 1920
zag Praya de brouwtechnieken in China en
Indonesie en vertrok daarna naar Duitsland
om het vak te leren van Duitse bierbrouwers.
Samen met de Duitse professionals kwam

Praya erachter dat Thailand het perfecte
klimaat heeft om een fris biertje te brouwen.
Singha betekent in het Thais leeuw en in
Thailand staat Singha Beer niet alleen voor
bier, maar is het biermerk onderdeel van de
Thaise cultuur.

Vedett Extra Blond
België; 5,2%, 33 cl.
3,30

Vedett is hét cultbier in België. Bij het brouwen worden alleen natuurlijke ingrediënten
als tarwe, gerst, hop, koriander en gedroogde sinaasappelschillen gebruikt. Opdat
het smaakpalet zich volledig zou kunnen
ontwikkelen, wordt het bier gedurende
verscheidene weken opnieuw gegist in de
fles en in het vat. Het bier wordt ongefilterd
gebotteld.

pilsener saison
Brand Saison

Nederland; 6,5%, 33 cl.
3,90
Brand Saison is het winnende bier van Bart
Engel, winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd “Saison” 2015. Brand Saison bevat 6,5%
alcohol. Het is gebrouwen met een “uitgelezen” mix van zomer- en speltmout en traditionele Europese hopsoorten, vergist met een
typische saisongist. Dit geeft Brand Saison
zijn unieke, droge, fruitige en lichtzure
karakter met een fluweelzachte bitterheid.

Oedipus Mannenliefde
Nederland; 6%, 33 cl.
4,60

Mannenliefde is een verrassend donker oranje-goud bier dat wordt gebrouwen met onder
andere Sechuan peper, citroengras en Sorachi ace hops (drooghop).Daardoor ontstaat
een mooie saison met een licht bittere toets,
stevige kruidigheid en een frisse citrusgeur.

Saison Dupont
België; 6,5%, 33 cl.
3,90

Saison Dupont is een koperblond Belgisch
speciaalbier en wordt beschouwd als klassieker. Het is een echte dorstlesser en werd
lang geleden al gebruikt als dorstlesser voor
de seizoenarbeiders. Droge bitters, fijne
hoparoma’s en uitgesproken bitterheid.

Urthel Saisonièrre
België; 6,0%, 33 cl.
4,30

Urthel Saisonnière is een blond bovengistend speciaalbier. Het bier is vol en verrassend subtiel bitter van smaak, verder is het
bier licht troebel. Maar zo blijft het beste
van de hop en de mout daar waar het hoort.

Witbier
Caracole Troublette
België; 5,5%, 33 cl.
4,60

Dit Witbier (mout en tarwe) is heerlijk fris
met een hint van citroen en gekruid met
o.a. koriander, sinaasappelschillen en een
scheutje citroensap. De fles voorzichtig
rollen om te zorgen dat het gist, de mout en
tarwe en natuurlijk de kruiden door het bier
heen gaan.

IJWit

Nederland; 6,5%, 33 cl.
4,30
Het is licht troebel, mooi goud van kleur en
heeft een zachte schuimkraag. Naast gerstemout gebruiken ze bij het brouwen van
de IJwit ook tarwemout, waar het bier zijn
naam aan ontleent. ‘Wit’ is namelijk een oud
Nederlands woord voor tarwe. De toevoeging van korianderzaad en citroen bij het
brouwen geeft een rijk aroma van banaan,
citrus en kruiden.

Jopen Adriaan

Nederland; 5%, 33 cl.
4,30
Dit witbier bevat niet alleen tarwe en haver,
maar ook kruiden. Dit resulteert in een fris
en fruitig bier met een zachte smaak. Jopen
Adriaan Wit is vernoemd naar stadsmolen
De Adriaan. Deze molen stond eeuwenlang
aan de oever van het Spaarne en ging in 1932
in vlammen op. Jopen heeft de herbouw van
De Adriaan gesponsord met de verkoop van
dit witbier.

Korenwolf Witbier
Nederland; 5,0%, 33 cl.
3,90

Korenwolf ontleent zijn naam aan de
sporadisch in Zuid-Limburg voorkomende
vlijtige wilde hamster, die in de zomermaanden in het Zuid-Limburgse Mergelland
graankorrels verzamelt om er een wintervoorraad mee aan te leggen. Korenwolf heeft
een strakke, fris fruitige smaak.

Sint Bernardus Witbier
België; 5,5%, 33 cl.
3,90
Witbier in 2001 ontwikkeld volgens eigen recept maar in samenwerking met Pierre Celis,
brouwer van Hoegaarden en Celis White naar
aloude witbier traditie. Met gemalen schil
van sinaasappels.
Texel’s wit
Nederland; 5,0%, 33 cl.
3,90
Texels Wit is het frisse tarwebier van het
eiland Texel dat ambachtelijk gebrouwen
wordt volgens de traditionele receptuur van
het Duitse ‘Weizenbier’. Gelijke delen gerst
en tarwe zorgen voor een frisse en romige
smaak, de aromahop creëert een zacht bittere
afdronk.
Vedett Extra White
België; 4,7%, 33
cl.
3,90
Vedett Extra White is vol romig en fris van
smaak. Het bier heeft een frisse geur met
tonen van citrus en een kruidigheid van koriander. Extra White heeft een lange bittere
afdronk. Extra Spicey!
White Mamba
Nederland; 5,1%, 33 cl.
4,30

Weizen
König Ludwig Hell Weissbier
Duitsland; 5,5%, 50 cl.
4,90

Het woordje “Hell” staat in rode letters
onder de naam van het bier, maar betekent
gewoon “helder”, niets onheilspellends
dus! Het is licht troebel met een duidelijke
citrussmaak.

Schneider Hopfenweisse
Duitsland; 8,2%, 50 cl.
5,60

Een klassieke weizen gecombineerd met de
nieuwe stijl IPA. Een bier met veel bitters,
graansmaak en citrustonen. De stevige
hoeveelheid alcohol proef je niet, maar geeft
het bier ruggengraat.

Weihenstephaner Vitus
Duitsland; 7,7%, 50 cl.
5,30

Weihenstephaner Vitus heeft lange tijd
extra koud in de kelders van het klooster
gelegen. Hierdoor heeft de smaak duidelijk
de typerende smaken voor een bok, samen
met moutige tonen. Een lichte zweem van
banaan maakt het bier wat romiger.

Every cobra is a snake, but not every snake
is a cobra. SSsssSSSssssssSSSSSSSSssssssuper! White Mamba, kruidig met kardemom,
korianderzaad en kaffir lime blaadjes. Perfect
voor een avond dansen dansen en sjansen, of
gewoon tijdens een goed goed gesprek.

Weizen Donker

Witbier - Sterk

Dit oranje-koperkleurige bier heeft de geur
van noten en geroosterd brood. In de smaak
zijn karamel, banaan en specerijen te herkennen. De middellange afdronk heeft een
mooi evenwicht van bitter en zoet.

Hoegaarden Grand Cru
België; 8,5%, 30 cl.
4,30

Hoegaarden Grand Cru is troebel oranje,
bijna goudkleurig bier met een witte schuimkraag dat aan het bokaal blijft plakken. Het
heeft een fruitig aroma en er zijn kruiden
zoals koriander en Curacaosinaasappel te
herkennen. Een zeer mooie en lange afdronk
.

König Ludwig Dunkel
Duitsland; 5,1%, 50 cl.
4,90

Texel’s Skuumkoppe
Nederland; 6%, 30 cl.
3,90

Het bier is vernoemd naar de ‘witte’
Skuumkoppen die de strandjutters zagen
op de donkere zee. Het is een ambachtelijk gebrouwen donker tarwebier en bevat
gerste- en tarwemout uit Texel en door de
duinen gezuiverd water. Het heeft een volle,
romige smaak en heeft nog wat gist op de
bodem van de fles dat gewoon gedronken
kan worden.

BLOND BIER
Affligem blond
België; 6,8%, 33 cl.
3,60

De Affligem Blond is de bestseller van de
brouwerij, zowel van het vat als van de fles
een heerlijk, ongedwongen, fris en fruitig
blond abdijbier. Dat vond ook de jury van de
European Beer Star-competitie die het bier in
2008 al bekroonde met de gouden medaille in
de categorie ‘Belgian Style Ale’.

Antigoon

België; 7,0%, 33cl.
4,30
Een wrede reus Antigoon en arme schippers. Wie niet betaalt, mag de Schelde niet
oversteken. Tot de reus wordt overmeesterd
door soldaat Brabo en de reuzenhand zelf
in de rivier belandt. Een intense Antwerpse
legende, net als zijn bier: een volle aanzet
met een zachtbittere afdronk. In de neus een
aangenaam licht fruitig aroma van appel,
bloemen en citrusvruchten met een vleugje
kruidigheid. De licht-zoete volle aanzet en
zeer evenwichtig afgeronde body blijft mooi
hangen en dan komen de iets droge kruidige toetsen naar boven, eindigend in een
zacht-bittere afdronk.

De Maeght van Gottem
België; 7%, 33 cl.
4,60

De Maeght van Gottem, als je er nog niet van
gehoord hebt zal dat niet lang meer duren.
De Maeght is een zuiver natuurbier, met
de fijnste hoppe en zelfs een hoppebelletje
in de fles. In feite is het niet meer en niet
minder dan een wereldwonder.

Edelhert

Nederland; 6,0%, 33 cl.
4,30
Edelhert is een hoogblond bier met een
mooie, sneeuwwitte schuimkraag. In dit gemakkelijk drinkbare bier herken je de Saazhop door het prettige, lichte bittertje en de
Cascade-hop door de citrustonen. Door zijn
alcoholpercentage van 6,0% en frisse smaak
verlang je al snel naar een tweede glas.

Greencap

Nederland; 6,0%, 33 cl.
4,90
Verscholen in een achteraf gelegen steegje in
Amsterdam Oud-Zuid vind je het eigenzinnige, ietwat ruige Butcher’s Tears. De beste
oost-europese hop geven een bloemig en
citrusachtig aroma. Niet knetterbitter, een
licht zoetje en mooie balans. Hulde!

Barbar Blond

IJ flink

België; 8,0%, 33 cl.
4,30

Nederland; 4,7%; 33 cl.
4,30

Barbar bier is een honingbier. Naar verluidt
werd er vroeger wel vaker honing gebruikt
als zoetstof in bier, omdat suiker moeilijk te
verkrijgen was. Tegenwoordig is honingbier
haast niet meer verkrijgbaar, en wellicht is
Barbar de bekendste.

Flink heeft een fijne hoppige en een verfrissend bittere smaak. De smaak van dit blonde
bier wordt aangevuld door subtiele fruitige
aroma’s van frisse kruiden en rijpe sinaasappel. En ook al is het een relatief licht bier,
het doet qua smaak zeker niet onder voor de
zwaardere bieren.

Ciney Blond

België; 7%, 33 cl.
3,60

Kasteel Hoppy

Goudblond, zuiver en zacht bier van hoge
gisting met aroma’s van fruit. De smaak van
de Ciney Blond is ook fruitig maar met een
aangename bitterheid. In tegenstelling tot
andere blonde bieren blijft de Ciney Blond
bij koude glashelder. Ciney is overigens het
Belgische stadje waar de eerste Ciney werd
gebrouwen.

Cuvee des Trolles
België; 7,0%, 33
3,90

cl.

Cuvee des Trolls werd voor het eerst experimenteel gebrouwen in september 2000 in de
microbrouwerij van de brouwerij Le BrasseTemps te Louvain-la-Neuve. Het wordt
gebrouwen op basis van gerstemout en hop,
waaraan verschillende natuurlijke aroma’s
(gedroogde sinaasappelschillen, kruiden)
worden toegevoegd die het zijn fruitige
smaak geven.

België; 6,5%, 33 cl.
3,90
Kasteel Hoppy is de nieuwste telg in het
Kasteelbieren gamma. Een blond bier met
veel kenmerken van een goede Ale of een
frisse IPA door een bitterheidsgraad om van
te houden. Streng geselecteerde, Belgische
hop is essentieel voor het hoppig en kruidig
aroma met bittere nasmaak. Een volmondig
degustatiebier voor de liefhebbers!

La Corne Blond
België; 5,9%, 33 cl.
4,50

Het bier “La Corne du Bois des Pendus” is
een bier gebrouwen met Pilsener mout en
tarwe. Deze geven aan het brouwsel een zonnig karakter, een zachte mooie schuimkraag
en een lange afdronk. De twee geselecteerde
hopvariëteiten brouwen een bier met sterke
bitterheid. Citrusvruchten- en rozenaroma’s
zijn ook aanwezig.

La Trappe blond

Nederland; 6,5%, 33 cl.
3,60
La Trappe Blond is een helder, sprankelend,
doordrinkbaar Blond bier van hoge gisting.
Typerend is het gebruik van hopsoorten
waardoor het bier een zacht bittere afdronk
heeft. Kenmerkend is de frisse doch aromatische geur.

Lamme Goedzak
België; 7%, 33 cl.
3,60

Lamme Goedzak, uit de verhalen van Tijl
Uilenspiegel, is een blond bier voor de liefhebber die robuuste hopbitterheid niet uit de
weg gaat. Een specialiteit van 7% vol. alcohol,
een bier zoals bier hoort te zijn!

Leffe Blond

België; 6,6%, 33 cl.
3,60
Leffe Blond heeft een zoetige en fruitige
smaak waar een vleugje bitterheid
doorschemert, met een pittige afdronk van
sinaasappel. Leffe Blond is het vlaggenschip
van de brouwerij. Het bier dankt zijn lichte
kleur aan het gebruik van bleekmout.

Munich Easy

Duitsland; 4,8%, 33 cl.
4,90
De Münich Easy is een goudkleurige brouwsel en heeft een fijn moutkarakter gecombineerd met wat zoetigheid van honing.
De hopsoorten uit Duitsland, Amerika en
Australië zijn grondig geselecteerd en geven
dit craft beer een uitstekend bitterheid met
een fantastisch smakend bouquet aan citrus
en rijpe vruchten. Kortom de Münich Easy is
een uitstekende dorstlesser die je echt moet
geproefd hebben!

Orval

België; 6,2%, 33 cl.
4,60
Orval is een trappistenbier dat in de abdij
Notre-Dame d’Orval in de Belgische provincie Luxemburg wordt gebrouwen. Het bier is
een buitenbeentje binnen de familie van de
trappistenbieren, en van de Belgische bieren
in het algemeen: er is slechts één variant
algemeen verkrijgbaar, en deze is een relatief
licht bier dat herinnert aan een Engelse ale.

Seefbier

België; 6,5%; 33 cl.
4,30
Seefbier is een uniek historisch en legendarisch Belgisch Speciaalbier, en hét
historische streekbier van de stad Antwerpen. De volle kruidige en aangename geur zal
direct opvallen. Dat komt door het gebruik
van boekweit. Lichte tonen van vanille,
kruidnagel, banaan en citrus geven je direct

een lente gevoel. Het koolzuur is duidelijk
aanwezig en combineert lustig met fruitige
tonen van mandarijn en de kruidigheid van
nootmuskaat.

Toewijding

Nederland; 6%; 33 cl.
4,90
Een Belgisch blond bier met een subtiele,
kruidige Waalse gist. Goed gehopt met een
vleugje Amerikaanse Cascade hop. Een
dorstlesser met pit!

Wilderen Goud
België; 6,2%, 33 cl.
3,90

Wilderen Goud is een goudkleurig Belgisch
bier van hoge gisting. Stoer en onweerstaanbaar en jong van karakter. Het is een blond,
vlot toegankelijk bier van hoge gisting. Het
excentrieke glas is een eigen ontwerp en
wordt nu al een icoon onder de bierglazen
genoemd.

Witkap - Pater Stimulo
België; 6,0%, 33 cl.
4,30

Witkap was het eerste abdijbier, in de zin
dat het bieren waren in de kloostertraditie,
die niet door een kloostergemeenschap
werden gebrouwen. Het verwijst niet naar
een historische of bestaande abdij.

BLOND - ZWAAR
Bon Secours

België; 8%, 33 cl.
4,50
De Bon Secours Blond heeft een bittere
smaak met een aroma van vanille en fruit
die de afdronk een zuur tintje geeft. De Bon
Secours serie van Caulier dankt zijn naam
aan een deelgemeente van de stad Peruwelz,
vlakbij de Franse grens. De plaats staat
vooral bekend als bedevaartsoord.

Brand Zwaar Blond
Nederland; 8,5%, 33 cl.
3,90

Brand Zwaar Blond is de winnaar van
de Brand Bierbrouwwedstrijd 2013. Vijf
verschillende hopsoorten geven dit bier
zijn frisse en fruitige smaak. En het zware
karakter is afkomstig van de combinatie
van tarwemout, gerstemout en caramout.

Bush Blond

Judas

België; 10,5%, 33 cl.
4,60

België; 8,5%, 33 cl.
3,90

Door het gebruik van traditionele moutsoorten en de bekende Saazhop kleurt het
bier helderblond en ontwikkelt zich een subtiel en tegelijk zeer evenwichtig aroma- en
smakenpalet. Door de langdurige hergisting
stijgt niet alleen het alcoholvolume tot 10,5%
maar wordt het bier bovendien ook zeer
licht verteerbaar. De uitgesproken aroma’s
van gele vruchten (banaan, ananas) worden
verrijkt met florale toetsen en impressies van
citrus, vooral in de smaak. Het is een mals,
lichtbitter bier met een evenwichtige smaak.

‘Brouwingenieurs met jarenlange ervaring
werkten hard aan het op punt zetten van het
sterke blonde bier Judas dat in 1986 werd gelanceerd’, zo meldt ons de brouwerij. Judas
is een bier van hoge gisting, dat nog altijd
gebrouwen wordt volgens de artisanale
principes. Het zwaar blonde bier ondergaat
een tweede gisting en een lange rijping in de
fles die resulteert in een rijke body en ronde
smaak. Uiteindelijk heeft het een alcoholgehalte van 8,5% en smaakt dit okerblond bier
bitterzoet, zacht en volmondig.

Cornet Oaked

Keizer Karel Ommegang

België; 8,5%, 33 cl.
4,30

Nederland, 8%, 33 cl.
4,30

Cornet Oaked Bierglas is een mooi stevig
en hoog bierglas met in de steel een masker
van een ridder, dit masker vindt je ook in het
logo en dus ook weer terug op het glas. In het
glas tref je 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.

Dit strogeel bier heeft een aroma van citrusvruchten. Het werd in 2011 voor het eerst
gebrouwen en was enkel te proeven op de
Ommegang van Brussel. Tijdens deze Ommegang wordt de blijde inkomst van Keizer
Karel in 1549 herdacht. Gezien het grote
succes werd het Ommegang-bier begin 2012
als vaste referentie in het Haacht-gamma
opgenomen.

Delirium Tremens
België, 8,5%, 33 cl.
4,60

Het blonde bier heeft als logo een roze
olifant. Zowel de naam als het logo verwijzen
naar een afkickverschijnsel dat optreedt
bij onthouding na overmatig en langdurig
alcoholgebruik. In 1998 werd het stevige
smaakrijke bier op de World Beer Championships in Chicago, Illinois tot het beste bier
ter wereld gekroond.

Goedendag

België; 8%, 33 cl.
4,30
Goedendag is een bier van hoge gisting
met nagisting op de fles. Het lichtblonde
bier vormt een mooie stevige schuimkraag
tijdens het uitschenken. In het aroma is
fruitigheid waarneembaar die aan rijpe
banaan doet denken samen met een florale
hoppigheid. In smaak is de fruitigheid en
hoppigheid ook terug te vinden. Deze wordt
mooi ondersteund door een zachte bitterheid.

Gruut Inferno

België; 9%, 33 cl.
4,90
Gruut is een speciaal bier van de Gentse
brouwerij in België. Het wordt niet met de
klassieke hop gebrouwen, maar met meer
dan 10 soorten kruiden, allemaal uit het
Gentse. Doordat er geen hop in het bier zit, is
er een verminderde kans op een kater.

La Chouffe Blond
België; 8,5%; 33 cl.
4,30

De kabouter! La Chouffe is een Belgisch
blond bier dat voor het eerst in 1982 door de
zwagers Pierre Gobron en Chris Bauweraerts
werd gebrouwen. Het begon als een hobby,
die geleidelijk uitgroeide tot de brouwerij/
stokerij en taverne Brasserie d’Achouffe.

Omer

België; 8,0%, 33 cl.
4,30
Het traditionele blond van Omer is een overheerlijk bier van hoge gisting met nagisting
op de fles. Het verkrijgt zijn smaak door
gerstemout uit de Loire en drie aromatische
hopsoorten. Een fruitig aroma met subtiele
bitterheid. Een meer dan waardig vervanger
voor de Duvel.

St. Feuillien Grand Cru
België; 9,5%; 33 cl.
4,60

De Grand Cru van de brouwerij St-Feuillien
is een extra blond op de fles hergist degustatiebier met een krachtig karakter, een
zuivere hoptoets en subtiele gistingaroma’s.
Het bier onderscheidt zich in het bijzonder
door de afwezigheid van kruiden. Het
schuim is zuiver wit, fijn en luchtig als kant.

I.P.A. AMERICAN
Aker

Spanje; 6,7%; 33 cl.
4,90
Het meest uitdagende brouwsel van de brouwerij. Mooi gebalanceerd, niet al te bitter en
echt een bier voor de IPA liefhebber met haar
power.

Backbone splitter

Duitsland; 6,6%, 33 cl.
4,90
Deze Californisch geïnspireerde interpretatie van India Pale Ale in een typische West
Coast-stijl is pas echt full body. Met een EBU
van 60 is het bitter, maar niet té. Duidelijk
een tropisch-fruitig karakter van een echte,
evenwichtige gebrouwen specialiteit.

Brand IPA

Nederland; 7%, 33 cl.
3,90
Brand India Pale Ale is het winnende bier van
de Bierbrouwwedstrijd 2014. Het bier kenmerkt zich door een fruitig en citrusachtig
karakter. Aromatisch hoppig met een zachte
bitterheid. Het is een niet al te zwaar en
bittere IPA, “makkelijk en smaakvol”.

Doerak

Nederland; 6,5%, 33 cl.
4,90
Een cleane, frisse India Pale Ale gemaakt
met vier heerlijke Amerikaanse hoppen:
Columbus, Centennial, Citra en Mosaic.
En dat levert een hoppig, uitermate fruitig
bier op met de smaak van tropisch fruit,
citrusvruchten en bloemetjes.

Drunken Sailor

Duitsland; 6,4%, 33 cl.
4,90
Drunken Sailor is een troebel amberachtige
IPA met beige schuimkraag. In het aroma
herken je hop, citrusvrucht en karamel. De
smaak is met zoete hop, citrusvrucht en
karamel.

Hopportunity Knocks

Verenigde Staten; 6,8%; 33 cl.
4,90
Veel fruit als sinaasappel en mandarijn, met
daarnaast de kenmerkende IPA bitterheid.
Het is een vrij pittige IPA, welke peperig en
grassig is.

IJ PA – Brouwerij het IJ
Nederland, 7%, 33 cl.
4,90

Een India Pale Ale met een fruitig bittere
hopsmaak, verkregen door het bier te
dry-hoppen. Sinds de brouwerij is gestart
met dit bier is het noodzaak geweest de
brouwerij uit te breiden. Niet voor niets, het
is een heerlijk stevig hoppig bier.

In your Face

Duitsland; 6,8%,33 cl.
4,90
Het levensgevoel van Californië ‘in your
face’. Deze WestcoastIPA springt je glas uit
met knetterveel verse citrus, de geur van
ananas en exotische vruchten. Uiteraard
begeleid door krachtige bitters en een klein
zoetje.

Jack the Ripa

Spanje; 7%; 33 cl.
4,90
Een makkelijk drinkbare IPA, die toch
verrassend veel smaak heeft. Klein zoetje,
stevige bitters, citrus. Lekker! En wat een
naam…

Lagunitas

Verenigde Staten; 5,7%, 35 cl.
4,30
Lagunitas IPA is een lekker hoppige IPA
van Amerikaanse bodem. De Californische
brouwerij Lagunitas laat de citrusvruchten,
bloemen en bitterhop mooi blenden. Erg
goede, drinkbare IPA.

Liberty Ale

Verenigde Staten; 5,9%, 35,5 cl.
4,90
Liberty Ale past naadloos in de traditie van
stevig gehopte Pale Ales. Dit bier heeft een
fijne, romig witte schuimkraag. Het schuim
is stabiel en ongelijkmatig verdeelt en blijft
lang hangen in het glas. Bij het inschenken
zie je veel koolzuur, maar bij het proeven
komt er in de mond geen prikkelend gevoel
naar voren. Het bier heeft een licht grapefruitachtige geur. De smaak van het bier is
zoet en hoppig.

Mooie Nel IPA

Nederland; 6,5%, 33 cl.
4,50
Jopen Mooie Nel is de beste IPA van Nederland en Europa, met veel Amerikaanse hop
die zorgt voor bitterheid met veel fruitige
tonen. Jopen Mooie Nel IPA is vernoemd
naar het water tussen Haarlem en Spaarndam en wordt buiten Nederland North Sea
IPA genoemd.

Peter Pale and Mary Glutenvrij

Emelisse D.I.P.A.

Mikkeller Peter, Pale and Mary is een
Amerikaanse stijl glutenvrije Inda Pale
Ale gebrouwen bij de brouwerij D’Proef in
België, speciaal geschikt voor mensen met
een gluten-intolerantie maar die wel van het
heerlijke bier van Mikkeller willen genieten.

Dit traditioneel extra gehopte bier is door
Amerikaanse brouwers stevig onder handen
genomen. De Amerikanen brouwen daar
bieren die zo gehopt zijn dat, zodra je de
kroonkurk verwijdert zich een paddenstoelenwolk openbaart. Ook Emelisse waagt zich
aan deze hopbom en met succes: hoewel extreem behoudt het perfect de balans tussen
fruitig en bitter.

Denemarken; 4,6%, 33 cl.
5,60

Viakrucis

Spanje; 6%; 33 cl.
4,90
Zachte IPA met zelfs vanille en caramelgeuren in zich, uiteraard ondersteund door
mooie citrusachtige hop. Een levensgevaarlijk etiket zo lijkt het, maar een kenmerkende
smaak.

Virmalised

Estland; 6,5%; 33 cl.
4,90
Vertaald heeft dit ‘Noorderlicht’ een sterke en
hoppige smaak door Amerikaanse hops. In
geur en smaak veel citrus en grapefruit. Dit
bier is bitterzoet, mooi gebalanceerd.

Viven Imperial IPA
België; 8%; 33 cl.
4,90

Deze IPA is afkomstig van de west-kust
van Amerika. Dit recept, gekoppeld aan de
Vlaamse brouwkunst, heeft een schitterend
resultaat. Het doet vele bierliefhebbers’
harten sneller slaan. Het is een bittere bonk
met een prachtige balans van citrustoetsen
(vooral roze pompelmoes) en florale tinten.

I.P.A. - AMERICAN DOUBLE IPA
Amarsi

Duitsland; 8,4%, 33cl.
4,90
Een IPA gebrouwen volgens de regels van het
Rheinheitsgebot. Een loepzuivere IPA, met
in de neus de geur van sinaasappel, mandarijn en mango. Een klein zoetje past perfect bij
de mooie en stevige bitters.

Dikke Lul 3 Bier

Nederland; 5,6%, 33 cl.
5,60
Is het een extraordinary hoppy pale ale? is
het een IPA? Of is het een pale ale? Gewoon
lekker hoppig zonder een stempel erop en
goed bitter. En de naam? Tja, deze stond op
het lijstje om eens te gebruiken en vandaar
dat deze Nederlandse uitdrukking maar eens
op fles verschenen is! Dikke lul drie bier!

Nederland; 7,9%, 33 cl.
4,90

Escalation

Duitsland; 8,3%, 33 cl.
4,90
De double IPA heeft een mooie donkere goud
kleur met een fruitig aroma van voornamelijk mango en grapefruit. Het Craft
Beer heeft een karamel smaak en de afdronk
is lang en bitter waar de fruitigheid relatief
lang in de mond blijft.

Yellow Wolf IPA

Verenigde Staten; 8,2%, 66 cl.
8,30
Eerst besluipt de hop je en dan springt de
bitterheid je in de nek. Een klassieke IPA
zoals het hoort!

Met Je Casade Groene Trui
Nederland; 8,4%, 33 cl.
4,90

Houd je van die echte Amerikaanse IPA’s?
Straf bitter en hoppig als de pest? Goed
nieuws! Rechtstreeks ingevlogen vanuit het
gekke ideeën boek: ‘’Met je cascade groene
trui’’ Een Amerikaans gehopte Double IPA.
Bam! dit bier heeft een lading bitterhop
waar de vullingen van uit je waffel springen. Uiteraard ook vet gedryhopped met
Citra en vooral Cascade hop. Veel plezier bij
de tandarts.

I.P.A. - BELGISCH
Green bullit

Nederland; 5,7%, 33 cl.
4,90
Green Bullit is genoemd naar een Outlaw uit
het Wilde Westen. Beroemd als hij was bleef
hij normaal doen. Hij kan deze hoppige en
fruitige Amerikaanse IPA hebben gedronken. Ben jij ook een Outlaw? Heb je lef? Dan
moet je deze IPA echt eens geprobeerd
hebben.

Hopus

België; 8,3%, 33 cl.
4,60
Brutus, amarus flavusque, deze Latijnse
woorden laten zich vertalen als ‘sterk, bitter
en blond’ en dat zijn precies de kenmerken
van dit bier uit België. Hopus is gebrouwen
met maar liefst vijf verschillende hopsoorten
in een brouwerij die zes generaties brouwervaring heeft. De brouwerij heeft geïnvesteerd
in een klassieke drinkervaring door een speciaal depot degustatie glas te doen vervaardigen, waarmee u naar keuze het depot apart
van het bier kunt genieten.

Raging Bitch

Verenigde Staten; 8,3%, 35,5 cl.
4,90
Raging Bitch wordt omschreven als een ‘ontbijtbier’ vanwege de overduidelijke gelijkenis
met vers geperst grapefruit sap. Het alcoholgehalte maakt het een stevige dame. De
doordrinkbaarheid is echter extreem hoog
en dat leidde ertoe dat de brouwerij er apart
voor waarschuwt: deceptively drinkable,
ofwel ‘verraderlijk doordrinkbaar’

Troubadour Magma

I.P.A. - SESSION
Madonna of sori
Estland; 5,3%, 33 cl.
4,90

Door dit op limoncello gebaseerde bier door
de gebruikte citroenschil en Mosaic hop
waan je je in Sori aan de Italiaanse riviera.
Een heerlijk tropisch en citrusachtig bier,
dat uniek is in haar soort.

Uus Maailm

Estland; 4,9%; 33 cl.
4,90
Een fris en hoppig witbier, geïnspireerd op
Californische bieren. Droog en vol met hops
van Mosaic en Galaxy. Vertaald betekent Uus
Maailm: “de nieuwe wereld”. Smaken van
karamel, graan en broodachtige mouten, gecombineerd met citrus, dennen en gras.

I.P.A. SOUR WILD

België; 9%, 33 cl.
4,60

Sur Amarillo - Sour Mashed

Troubadour Magma is een amberkleurig bier
met het kruidig en bitter karakter van een
Amerikaanse India Pale Ale, maar verzacht
met de smaak van een Belgische Tripel.
Geniet van de explosie van fruitige geuren
afkomstig van de dry-hopping.

Op basis van een sour mash hebben onze
Deense vrienden een fantastische IPA
gemaakt. Op basis van enkel Amarillo hop
staat hier een echte krachtpatser!

Denemarken; 7,5%, 33 cl.
5,60

I.P.A. - BLACK

I.P.A. - WHITE

La Corne Black

BIIR White I.P.A.

België; 8,0%, 33 cl.
4,60

België; 6,8%, 33 cl.
4,90

La Corne Black is het derde bier van Brasserie
D’Ebly, een mooie beige schuimkraag en
een romige en warme smaak met noten van
pruimen, bramen en gedroogd fruit en als
afsluiting een lage bitterheid. Het is een
heerlijk iets wat zoet bier.

Een grote hoeveelheid gerste- en tarwemout
uit Centraal-Europa geeft het bier body en
een hoger alcoholpercentage dan je van
Witbier gewend bent. De Australische en
Noord-Amerikaanse hop geven het bier
fruitige aroma’s en smaken, met een precieze dosering van bitterheid, wat BIIR een
verfrissend biertje maakt. Drie verschillende soorten organische sinaasappelschil en
koriander brengen de aromatische smaken
van het Middellandse Zeegebied naar boven.

I.P.A.- ENGLISH
Punk IPA

Schotland; 5,6%, 33 cl.
4,60
Dit bantam gewicht van de bierwereld is verbluffend delicaat: een wit-gouden gloed, een
licht fruitig aroma waarin je lychee, kiwi en
passievrucht kunt vinden, maar dat schurkt
aan tegen de balans met kers en aardbei.

AMBER - ALE
Bon Secours Amber
België; 8,0%, 33 cl.
4,60

Het bier word ambachtelijk gebrouwen en
krijgt door het twee keer fermenteren een
unieke smaak die doet denken aan karamel
en kersen. De afdronk is ietwat droog en licht
bitter. De smaak heeft hinten van karamel,
fruit, kersen en noten. Kersen en graan vormen de aroma’s van het unieke bier.

Bootjesbier

België; 7,0%, 33 cl.
3,90

AMBER - AMERICAN STRONG ALE
Strijdende kater

Nederland; 10,0%, 33 cl.
5,30
Deze Deze epische collaboration is een
eerbetoon aan Oscar Wagner. De eerste
batch brouwde hij persoonlijk samen met
De Bierderie en RamsesBier. De smaak van
deze Brown Strong Ipa van 10% alcohol
gaat van koffie naar mocca en heeft een
hoppig-bittere finish. Het bier is een ode aan
degene die vecht tegen een levensbedreigende ziekte.

Bootjes Bier is een vol bier met een overduidelijk hop aroma met een rode amber
kleur van Belgische en Amerikaanse
hopsoorten. De smaak is kruidig met noten,
gember en koriander, een lang aanhoudende
en volle afdronk. Dit bier heeft ons doen
verrassen!

AMBER ALE BROWN

Knorretje

Jackie brown

Knorretje is een mooi vol smakend bier met
een vleugje koriander en een zachte afdronk.
Het is een amberkleurig bovengistend bier
van brouwerij het Roze Varken uit Arnhem.

Jackie Brown is een bruin bier dat is
vernoemd naar de gelijknamige film van
Quinten Tarantino. Net als de rondborstige stewardess uit de film heeft dit biertje
veel karakter en is het niet voor één gat te
vangen. Het bier is vol van smaak met onder
andere tonen van geroosterde mouten,
chocolade en natuurlijk een flinke dosis
hop.

Nederland, 7,2%, 50 cl.
4,60

Pauwel Kwak

België; 8,4%, 33 cl.
4,30
Pauwel Kwak is een roestbruin gekleurd bier,
met een aarde-achtig aroma, een mondgevoel dat vol is, maar niet overdreven, een
kruidenachtig, zoethoutachtig palet en een
verwarmende alcoholvleug in de afdronk.
Het wordt gemaakt van drie mouten en witte
kandijsuiker.

Denemarken; 6,0%, 33 cl.
5,60

AMBER IRISH RED ALE

Texel’s Eyerlander

Texels Vuurbaak
Nederland; 5,5%, 33 cl.
3,90

Het amberbier Texels Eyerlander dankt zijn
naam aan de Eyerlander polder op Texel.
Vroeger kolkte hier de zee, maar nu groeit er
de gerst voor het Texels bier. Texels Eyerlander is speciaal gebrouwen ter gelegenheid van
het 175 jarig bestaan van deze bijzondere plek
op het eiland. De polder is vernoemd naar
de Eyerlander vuurtoren en ligt tussen de
vuurtoren en de dijk die het midden van het
eiland doorsnijdt. De vuurtoren is al 15 jaar
het symbool van de Texelse Bierbrouwerij.

Ze zeggen dat deze enkel op Texel te verkrijgen is, maar wij hebben hem! Dit jubileumbieris voor het 15-jarige bestaan van de
brouwerij en de 150-ste verjaardag van de
Texelse vuurtoren gebrouwen. Gebrouwen
in de stijl van Ierse Red Ale is de smaak
moutachtig met een verrassend hoppige
toets. Zijn heldere, koperkleurige gloed
dankt dit speciaalbier aan donker geroosterde gerst, geoogst op ons eiland.

Nederland; 6,8%, 33 cl.
4,30

AMBER - GRUIT
Jopen Koyt

Nederland; 8,5%, 33 cl.
4,60
Jopen Koyt wordt gebrouwen met gruit, een
middeleeuws kruidenmengsel waarin ritueel
geplukte gagel heel bepalend is. Volgens de
mythe kan gagel hallucinerend werken en
om dit te vermijden dient gagel geplukt te
worden door blote heksen bij volle maan. De
kruidige smaak is zeer complex en zacht. Dit
roodbruine bier is een replica van een stadsbier uit Haarlem en is gebrouwen volgens het
brouwerskeur (voorgeschreven stadsrecept)
uit 1407. Gevaarlijk lekker.

AMBER - HELLES
BOCK
Brand Imperator

Nederland; 6,5%, 33 cl.
3,90
Brand Imperator is het oudste speciaalbier
dat Brand kent. Brand Imperator wordt al
gebrouwen sinds 1949 als een origineel,
ondergistend bockbier. De bijzondere kleur
(rood bruin) dankt Brand Imperator aan de
blend van de gebrande moutsoorten van
caraviene en münchener mout.

AMBER - KOLSCH
Noblesse XO

België; 7,0%, 66 cl.
5,90
Na de Noblesse was er Noblesse XO, wat staat
voor extra-ordinaire, wat de smaak toch
zeer treffend omschrijft. Dit edel blonde
bier is van hoge gisting en met nagisting op
fles. Dit bier heeft een mooie donker oranje
kleur met een fikse schuimkraag. Het aroma
is onovertroffen fris met mooie citrus en
hop tonen. De smaak is lekker Amerikaans
hoppig met de zachtheid van een traditioneel
Belgisch bier. Het beste van twee werelden in
een chique ogende fles.

AMBER VLAAMS ROOD
Duchesse de Bourgogne
België; 6,2%, 75 cl.
10,90

Vergis je nooit in een ‘oud bruin’ en een
‘Vlaams bruin’. Het Nederlandse biertype
kenmerkt zich door een suikerzoetheid, de
Belgische variant heeft juist een duidelijke
fris-zure smaak door lambic. Bieren van dit
type kunnen tot wel twee jaar toe rijpen.
Het gebruik van speciaal geselecteerde overjarige hop beteugeld de bitterheid.

Rodenbach Caractere Rouge
België; 7,0%, 75 cl.
13,90

Rodenbach Caractere rouge heeft een
prikkelende smaak in het begin. Het bevat
scherpe zuren die al snel worden gecombineerd met een aangename restzoetheid en
een droogheid, afkomstig van veenbessen.

Rodenbach Grand Cru
België; 6,0%, 33 cl.
4,90

Rodenbach Grand Cru bestaat uit 1/3 jong
en 2/3 op eiken gerijpt bier van 2 jaar, en
heeft veel langer dan gemiddeld in de eiken
foeders van de Roeselaarse bierkathedraal
gelegen en is daardoor een meer uitgesproken versie van de bierstijl. Michael Jackson
noemde dit bier terecht een ‘World Classic’
en ‘the Burgund of Belgium’. De smaak van
verzuurde kersen, zoete tonen aan rode bessen en frambozen, suiker en vochtig hout.

DUBBEL BIER
Chimay bleue
België; 9%, 33 cl.
4,60

Dit authentiek Belgisch bier waarvan de
geur zweemt naar verse gist gecombineerd
met een rozenachtige bloementoets, is bijzonder aangenaam om te drinken. Het aroma dat men proeft wanneer het bier wordt
gedegusteerd, accentueert de heerlijke geur
terwijl ook een lichte maar aangename
gekaramelliseerde smaak vrijkomt.

Dulle Griet

België; 6,5%, 33 cl.
3,90
Dulle Griet is rondborstig en eigenzinnig,
zoals velen het graag typeren. Aromatisch,
moutig en mild in smaak met niet al teveel
alcohol. Dulle Griet, de naam die de Gentenaren aan hun krachtige kanon gaven, doet
haar eer aan.

Rochefort 6

Potteloereke

Deze bruine Trappist heeft robijnrode tinten. Het heeft een zeer complex aroma met
karamel, brood, fruit, honing, salie, peper en
gist. Het heeft een karamel en bruine suiker
smaak, maar niet overdreven. Een zeer doordrinkbaar bier met een verscheidenheid aan
smaken die goed in balans zijn.

Het Potteloereke is een stevig bruin bier,
gebrouwen op vraag van de Meigemse
Pottenbakkerij ’t Hoveke. Potteloereke
wordt gebrouwen met een mengeling van
speciale bleke en donkere mouten en bruine
kandijsuiker. Het Potteloereke heeft een
fruitig aroma, een stevige schuimkraag en
een lichtzoete afdronk.

België; 7,5%, 33 cl.
4,60

DUBBEL BIER
BOSBESSEN
Wilderen Cuvee clarisse
België; 9,2%, 33 cl.
3,90

Dit robijnrode bier met een verwarmend
alcoholgehalte heeft een verleidelijk aroma,
met toetsen van zoethout en een vleugje
karamel. Op de tong mengen zich weelderige
moutaccenten en zweempjes fruit, afgerond
door een hoppige kruidigheid. Dit heerlijk
degustatiebier zal menig bierliefhebber
kunnen bekoren.

DUBBEL BIER STERK
Columbus

Nederland; 9,0%, 33 cl.
4,60
Een bier voor de fijnproever, dit kopergouden
zwaargewicht. De Columbus is een amberkleurig speciaalbier met lekker veel hop
en alcohol. De grote hoeveelheid mout en
bittere hop creërt een complexe, volle smaak.
Een uitgesproken maar fraai uitgebalanceerd
bier.

Keizer Karel Robijnrood
Nederland, 8,5%, 33 cl.
4,30

Dit donker bier is een robijnrood bier van
hoge gisting met een lichtzoete, hoppige
afdronk. Het staat symbool voor de zonsondergang. Dit bier werd in 1999 op de markt
gebracht ter vervanging van de oorspronkelijke donkere Keizer Karel.

België; 8%, 33 cl.
4,60

Rochefort 8

België; 9,2%, 33 cl.
4,60
Dit bier heeft een mooie roodbruine kleur
met stevige -tussen wit en crémekleurschuimkraag die goed aan de wand van
het glas blijft kleven. De geur is complex
met kruiden, fruitig en zelfs een beetje
bitters. De alcohol en donkere fruittoetsen
zijn mooi in evenwicht. Lichtzoet en beetje
droog en vooral toch de nodige dosis bitter
in de afdronk.

DUBBEL VLAAMS BRUIN
Liefmans Goudenband
België; 8,0%, 37,5 cl.
5,90

Liefmans Goudenband is een van de meest
unieke bruine bieren ter wereld. Het wordt
gemaakt in open kuipen met bier van gemengde gisting, waarna het 4 tot 12 maanden verder mag rijpen in de kelders. Gerijpt
bier wordt versneden met jong bier om de
gisting opnieuw op gang te brengen.

PORTER
Bronckhorster Nightporter

België; 8,0%, 33 cl.
5,90

De Bronckhorster Nightporter omschrijven
wij graag als de verrassing voor zelfs de
meest ervaren bierliefhebber. De Nightporter is een traditionele porter met bitterzachte
tonen, waarin duidelijk koffie en chocolade
is te proeven. Het is een ideaal bier voor
gebruik in de keuken en om te combineren
met smaakvolle gerechten.

Must Kuld – Kenyan Coffee Edition
Estland; 7,8%, 33 cl.
5,90

Wat een fantastische heldere, zwarte
Porter met volle, romige schuimkraag. Het
aroma bestaat uit chocola, bruine suiker
en geroosterd mout. In de smaak is de toegevoegde honing goed te proeven.

Nøgne Ø Porter

Noorwegen; 7,0%, 66 cl.
6,90
Een complexe porter, rijk en zacht van smaak
met een duidelijke toon van geroosterde
mout.

Padrino

Spanje; 6,9%, 33 cl.
5,60
Deze Padrino Porter kent naast meerdere
moutsoorten ook nog eens vanille en cacaobonen als ingredient. Deze combi maakt
het tot een zeer lekkere porter. Alle smaken
komen goed naar voren en zijn in balans.

Peanut riot

Schotland; 6,5%, 33 cl.
4,90
Kan het? Een porter met chocolade, geroosterde pinda’s en zout. Dat is nog eens een
geniale combinatie. Vraag er bijvoorbeeld
eens een stukje donkere chocolade bij. Of een
chocotoff. Je springt door het dak!

Viven Smoked Porter
België; 7,0%, 33 cl.
5,60

Viven Smoked Porter is een tamelijk bitter
porterbier, met mooie gerookte toetsen. Is
voor de bierkenner een staaltje kracht in
een bierglas. De finesse in de afdronk en de
romige schuimkrans doen velen biertanden.
Gerookte noten met lichte likeuraroma’s. Een
mooie mokkageur met toetsen van turf en
leder. De gerookte mouten zijn prominent
aanwezig, aangevuld met de sensatie van de
Amerikaanse hoppe. De smaak van fondant
chocolade zorgt voor een echte smaaksensatie.

PORTER IMPERIAL
Black Ball Porter

Denemarken; 8,0%, 33 cl.
5,60
Op basis van houtlagering op sherry en
cognacvaten hebben onze Deense vrienden
een fantastische Porter gemaakt. Gebrouwen met cassanadesuiker en gecaramelliseerde mout is dit een van de meest serieuze
Porters die je zult proeven.

STOUT
Anderson Valley Bourbon
Barrel Stout
Verenigde Staten; 6,9%, 66 cl.
9,90

Er was eens een Oatmeal Stout van Anderson Valley. Een mooi en zacht bier dat erg
lekker wegdrinkt. Later kwamen dezelfde
brouwers op het idee om gebruikte Wild
Turkey bourbon vaten over te kopen en datzelfde bier hier drie maanden in te bewaren.
Het resultaat is een stout die nog net zo
zacht is, maar ook nog subtiele noten van
hout, vanille en toffee bevat.

Charbon

België; 7,0%, 33 cl.
5,90

PORTER BALTISCH

Charbon is een bier met tegenstellingen: de
geroosterde smaken werken samen met de
rooksmaak, afkomstig van op eikenhout
gerookte tarwemout, om het bier een flinke
dosis pit mee te geven. Anderzijds zorgt het
op maat gemaakte extract van verse vanille
voor een milde zachte en zeer subtiele toets
in het bier. De combinatie levert een spannende Stout op waarbij de tegenstellende
smaken toch zorgen voor een harmonieus
en gebalanceerd geheel.

Öö

Crooked Moon Fig Stout

Estland; 10,5%, 33 cl.
5,60

Denemarken; 8,0%, 33 cl.
6,30

Een bier zo donker als de Estse winternachten. Sterk genoeg om de winters mee door te
komen. Een complex bier met geur en smaak
van caramel, pruim, rozijn, espresso en
stevige bitters.

Ga maar even rustig zitten en laat een
aroma van donker fruit, tabak, zeewier en
geroosterde mout over je heen komen. Maar
er zitten toch vijgen in? Ja hoor, dat maakt
hem een tikje zoet en caramelachtig. Complex, vreemd, leuk en toch ook lekker.

Dirty Stop Out

Wales; 5,0%, 33 cl.
5,30
Tja, wat zeg je hierover? Proberen maar! Een
rookbier, waarin rook in perfecte balans is
met hop, waar bitters goed gaan met frisse
tonen en waar een lichte fruitigheid combineert met een hint van caramel.

Eskimo Joe

Roundhouse Kick

Eskimo Joe is een zachte Pale Ale waarin koffie en hint van vanille gebruikt is. Dankzij de
methode van het koud zetten van koffie krijgt het bier wel de aroma’s van koffie, maar
niet de kenmerkende koffiebitters.

Duitse, Belgische en Britse malts zijn in
Roundhouse Kick Imperial Stout gebundeld
en dit heeft een uitstekende Imperial Stout
opgeleverd. De craft is zo zwart als de nacht
en explosief als dynamiet. Je proeft een
smaak mix van espresso, donkere chocolade, toffee, karamel en hints van kruiden
en zoethout. Een milde fruit toevoeging
sluit de afdronk. Elke slok is de perfecte
voorbereiding op de volgende.

Schotland; 5,5%, 33 cl.
4,90

Oedipus Panty

Nederland; 6,0%, 33 cl.
4,90
Panty is een mooie stout, vol van smaak en
complex. In het bier vind je meerder lagen
van koffie, gerookte mouten en cacao. Ook
voor de onervaren stout drinker is Panty een
aanrader.

Troubadour Obscura
België; 8,2%, 33 cl.
4,60

Al na de eerste aanzet van dit donkerrood-bruin bier, merk je het verschil met de
typisch Belgische bruine bieren. De smaak
heeft een krachtig moutig karakter door de
combinatie van 4 mouten waarmee dit bier
wordt gebrouwen. Ontdek de verschillende
toetsen van een Stout: geroosterd, chocolade,
koffie, vanille,… Een echt milde stout met
een aangenaam en mooi uitgebalanceerd
Belgisch tintje.

STOUT IMPERIAL
Black block

Spanje; 11,2%; 33 cl.
5,30
Een donkere stout met voornamelijk veel
geur en smaak van chocolade, ondersteund
door koffie. Citrusgeur houdt hem fris, lichte
hoeveelheid koolzuur en romig.

Dirty Katarina

Nederland; 10,5%, 33 cl.
5,60
Ga zitten, pak een glas, open de fles en
schenk dit zwarte goud in. Vraag Katarina
om wat liefde en maak van dit biermoment
een mooie dagafsluiting. Alsof je door een
dennenwoud gevuld met chocolade loopt…

Duitsland; 9,2%, 33 cl.
5,60

TRIPEL BIER
Affligem tripel
België; 9,5%, 33 cl.
4,30

Affligem Tripel is een ambachtelijk gebrouwen abdijbier naar het recept van de benedictijnen van de abdij van Affligem. Dit bier
heeft een hoge gisting. In de geur herken je
fruitige tonen van honing en sinaasappel.
De smaak is vrij complex met een frisse
bitterheid in de afdronk.

Alvinne Gentle Lady
Spanje; 9,2%, 33 cl.
5,60

De Gentle Lady is een collaboration brew
van het Spaanse Naparbier en het Belgische
Alvinne. In eerste instantie lijkt het een
IPA, maar het drinkt als een goede tripel.
Het lijkt alsof ze ook een peper hebben
toegevoegd als ingrediënt. Desondanks zijn
alle smaken in balans en overheerst er niks.
Het bier heeft een unieke smaak, hij is pittiger als vele andere tripels maar niet te.
Bersalis Tripel
België; 9.5%, 33 cl.
4,50
De Bersalis Tripel heeft verfrissend aroma
van citrus en mout. Daarnaast heeft het een
volle smaak van tarwemout welke tijdens
het drinken evolueert van een fruitige bittere toets naar een ronde zoetige dronk.

Heen en Weer

Nederland; 9,5%; 33 cl.
4,90
De brouwerij heeft twee locaties. Aan de
ene kant van het Bodengraafse centrum de
echte brouwerij met ketels en dergelijke,
en het restaurant. Aan de andere kant van
datzelfde centrum hebben ze een groot
pakhuis waar de bieren gisten, lageren en
worden opgeslagen voordat ze verzonden
worden over de wereld. Om na het brouwen
de bieren te kunnen laten gisten rijden ze
met de heftruck de gevulde gisttank naar
het pakhuis. Om daar vervolgens een lege
gisttank mee te nemen naar de brouwerij. Je
zou er het Heen & Weer van krijgen!

La Corne Tripel

Tierlantijn

De La Corne tripel brengt u in een bloemenveld . Het bier is rijk geparfumeerd, gemakkelijk over de lippen vloeiend. Het is een bier
om werkelijk op een aangename manier te
ontdekken. Zonder toegevoegde suikers of
kruiden blijft het.

Deze vol romige zachte Tripel heeft een fijne
beleving van fruitige bitterheid. Tierlantijn
is niet zo zwaar als op het etiket staat maar
bevat toch stevig alcohol. Brouwerij het
Roze Varken uit Arnhem is relatief nieuw,
maar de bieren smaken als van Ouds.

Oedipus Thai Thai

Tongerlo Prior
Nederland, 9%, 33 cl.
4,30

Een Thais gerecht verkleed als bier? Deze
tripel is niet te zoet, maar heeft juist een
goede dosis kruidigheid, is licht peperig
en heeft voldoende citrusfruit.Tijdens het
brouwen zijn spannende ingrediënten toegevoegd. Proef jij de chili, korianderzaad en
sinaasappelschil?

Verkozen als beste blonde abdij- en trappistenbier van Europa tijdens de World Beer
Awards in 2011 met een goede reden. Een
tripel met ballen, voor de echte genieter van
tripel.

België; 10%, 33 cl.
4,90

Nederland; 8%, 33 cl.
4,90

Paix Dieu

België; 10%, 33 cl.
4,90
Paix Dieu is een abdijbier van hoge gisting
dat naar Cisterciënzer traditie enkel bij volle
maan wordt gebrouwen. De invloed van de
maan zou een positieve invloed hebben op
het gistingsproces. Een smeuïge tripel (10%)
met een vol karakter, ambachtelijk gebrouwen volgens de pure tradities van de Belgische
abdijbieren. Een symbool geeft aan bij welke
maan uw bier werd gebrouwen. Paix Dieu
heeft heeft een zoete, anijsachtige smaak.

Straffe Hendrik Tripel
België; 9%, 33 cl.
4,60

Straffe Hendrik was een echt Brugs Tripel
bier: krachtig van smaak, met rijke toetsen
van mout, karamel en hop en een hoog
alcoholgehalte. Vroeger waren er veel
Brugse brouwerijen die een “Brugse Tripel”
brouwden, het was een lokale specialiteit. Vandaag is Straffe Hendrik het laatste
authentiek Brugs Tripel bier, gebrouwen in
Brugge. Het is gebrouwen met een subtiele
mengeling van 6 speciale moutsoorten. De
hergisting op de fles zorgt voor een langere
natuurlijke houdbaarheid, daardoor is het
een levend bier met smaakevolutie.

Texels Tripel

Nederland; 8,5%, 33 cl.
3,90
Met een warme koperen gloed glanzen de ketels in het brouwhuis van de brouwerij. Zo’n
zelfde gloed vindt u terug in het krachtigste
blonde bier: de Tripel. Een robuust speciaalbier dat met zijn kenmerkende zoetje en evenwichtige hopbitterheid een waar genoegen
is voor iedere liefhebber. Het wordt volgens
de befaamde traditie van het Belgische abdijbier gebrouwen.

Nederland, 8,4%, 33 cl.
4,60

Trinitas

Nederland; 9,0%, 33 cl.
4,30
Jopen Trinitas Tripel is vernoemd naar de
Heilige drie-eenheid, de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest. Jopen heeft haar eigen
drie-eenheid; de drie brouwgranen die al
sinds de middeleeuwen in Haarlem worden
gebruikt: gerst, haver en tarwe.

Tripel Kanunnik
België, 8,2%, 33 cl.
4,30

Tripel Kanunnik is een 4-granenbier gebrouwen naar origineel Wilderens recept.
Een zachte en kruidige tripel met hergisting
op de fles en een milde afdronk door de fijne
en edele hoppen. Het bier wordt gebrouwen
met gerst, tarwe, haver en uitzonderlijk ook
rogge, wat de tripel een heel eigen karakter
geeft.

Witkap Tripel

België; 7,5%, 33 cl.
4,30
Via allerlei ingewikkelde huwelijkse
verbindingen is de brouwerij nog steeds
een familiebrouwerij en heeft als onderscheidend punt dat de ze onder leiding staat
van een vrouw, een begaafde brouwster en
telg uit een roemrucht brouwersgeslacht.
Een stevige bovengistende tripel voor de
liefhebber. Tripel Tripel

Zatte

Nederland, 8%, 33 cl.
4,60
Zatte is een Biologische tripel, de klassieker
van Brouwerij ‘t IJ. Het is een stevig goudgeel bier met een geur van vers fruit en hier
en daar een vleugje graan. De smaak is licht
zoet en eindigt in een fijne droge afdronk.
Het is het eerste bier dat bij Brouwerij ‘t IJ
gemaakt werd.

Zundert

Nederland, 8%, 33 cl.
4,90
Dit Nederlands trappistenbier van hoge gisting is de tweede trappist in Nederland. Het
bier wordt gebrouwen in Trappistenbrouwerij De Kievit van de Abdij Maria Toevlucht
te Zundert. Het bier kon in première
gedegusteerd worden in Zundert zelf in het
weekend van 30 november en 1 december 2013
en werd officieel op de markt gebracht op 6
december datzelfde jaar. Het bier was vrijwel
onmiddellijk uitverkocht.

GERSTEWIJN
Bush Ambrée

België; 12%; 33 cl.
4,60
Dit bier bestaat reeds sinds 1933 en is daarmee een van de oudste speciaalbieren van
België. Het recept bleef sinds die tijd ongewijzigd. Het water dat gebruikt wordt voor de
bieren is afkomstig van een eigen waterput.

Buurman wat doet u nu?
Nederland; 11,8%, 33 cl.
5,60

Naast de zomerse bieren en session ipa’s hier
een dikke vette barley wine met goed veel
fruitige hop en een cargo vracht aan sinaasappelschillen. Dit bier is alles behalve een
dom blondje! Vol, fruitig, zoet, en het doet
een beetje denken aan een bepaalde dame
uit de bekende tv serie van de jaren 90. De
naam Kees klinkt niet zo lekker en daarom is
maar gekozen voor het bekende zinnetje, ‘Oh
buurman wat doet u nu?’. Een echt bier om
de dag mee af te sluiten!

Struis

Nederland; 9,0%, 33 cl.
4,90
Een gerstewijn (barley wine) gebrouwen volgens de Engelse stijl. Struis is een stevig bier
met een diep donkere kleur en een zachte
schuimkraag die lang blijft staan. Het aroma
is donker met duidelijke tonen van chocolade
en gedroogd fruit. De afdronk is lang, droog
en doet verlangen naar meer. Heerlijk bier
voor bij een maaltijd en een ideale combinatie met de skeapsrond.

QUADRUPEL
Kasteel Barista Chocolate Quad
België; 11,0%, 33 cl.
4,60

Bier en koffie, twee werelden, voortaan
verenigd in de Barista. De aroma’s en de
smaak van karamel, cacao en geroosterde
mout sluiten naadloos aan met het ‘zwarte
goud’ en chocolade. Het bier bouwt een
bruggetje naar de wereld van de warme
drank, met de verwarmende alcohol in de
afdronk. Voor genieters.

Rochefort 10

België; 11,3%, 33 cl.
5,60
Rochefort 10, ook wel de ‘Merveille’ of
‘allerbeste’ genoemd, is de belichaming van
de stijl ‘trappist speciaal’. Met haar diepdonkere kleur en een stevig alcoholgehalte is zij
het sterkste trappistbier dat commercieel
te verkrijgen is. Het is waarlijk een dijk van
een bier.

Straffe Hendrik Quadrupel
België, 11%, 33 cl.
4,90

Straffe Hendrik is een echt Brugs bier. Deze
zwarte quadrupel is een complex, donker
bier met een droge en straffe smaak. Zij
werd gelanceerd eind 2010. Het bier is meerdere jaren houdbaar en kent een smaakevolutie.

FRUITBIER
Bon Secours Myrtille
België; 7,0%, 33 cl.
4,60

Het bier geurt overweldigend naar bosbessen. Niet naar bosbessensiroop, maar veel
kruidiger en natuurlijker, alsof je rauwe
bosbessen tussen duim en wijsvinger kapot
drukte. De smaak is vol, wat vettig, absoluut
niet zoet, maar bitter en een tikje zurig. Een
perfect samengaan van goed bier en fruit.
De afdronk heeft de lengte van een goede
Bourgogne.

Kasteel Rouge
België; 8%, 33 cl.
4,30

Van bier tot Kasteel: een lange weg!
Kasteel rouge is het fruitig broertje uit
het Kasteel-gamma. Door het mengen van
Kasteel bruin met bier dat min. 6 maanden
heeft gerijpt met noordkrieken, verkrijgt
men deze uitzonderlijke donkerrode kleur.

Wittekerke rose
België; 4,3%, 25 cl.
3,10

Met Wittekerke Rosé bracht Brouwerij Bavik
het eerste en originele Rosébier op de markt.
Dit unieke bier heeft een verrassende smaak,
een pittig kleurtje en een sensueel karakter.
Het wordt gebrouwen op basis van Wittekerke Witbier met toevoeging van zuiver
frambozensap.

FRUITBIER RADLER
Amstel Radler

Nederland; 2%, 33 cl.
2,30
Amstel Radler is de verfrissende mix van
Amstel bier, sprankelend water en vruchtensap. Dubbel verfrissend en zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.

FRUITBIER CIDER
AppelBandit – Cider
Nederland; 4,5%, 33 cl.
2,60

Apple Bandit is een verfrissende cider met
de juiste, toegankelijke balans tussen zoet

en zuur en wordt geserveerd met veel ijs.

FRUITBIER KRIEK
Boon Kriek

België; 4%, 0,25 cl.
3,60
De kriekbieren van Brouwerij Boon zijn bieren van spontane gisting, gemaakt van oude
en jonge Lambiek van Lembeek die gerijpt
is op eiken vaten. Daaraan wordt 25% echte
krieken toegevoegd, waarna 6 maanden rijping volgt. Het is een zuur bier dat ontstaat
door versnijding van verschillende soorten
lambiek.

Liefmans Cuvee Brut Kriek
België; 6%, 33 cl.
5,60

Dit dieprood speciaalbier heeft een stevige
lichtroze schuimkraag en aroma’s van
krieken aangevuld met toetsen van hout
en amandel. De smaak van Liefmans Cuvee
Brut is zeer fruitig met een zuurzoete
smaakaanzet die overgaat in een complexe
volmondigheid.

Wilderen Kriek
België; 3,5%, 33 cl.
3,90

Wilderen Kriek is gebrouwen met spontaan
gegiste Lambic, langzaam gerijpt op grote
oude eikenhouten foedervaten. Hieraan
werd 25% van de rijpste en sappigste krieken
toegevoegd. Wilderen Kriek heeft hierdoor
een prachtige dieprode kleur en een zeer
fruitig aroma.

WITTE WIJN

ROSE WIJN

Nid de Mas Blanc

Nid de Mas Rose

Deze blend van Sauvignon Blanc en Grenache
combineert het frisse en citrusachtige met
tropisch fruit en bloemen. Een aangenaam
frisse wijn, die niet al te complex is maar
heerlijk doordrinkt.

Een modern gemaakte Franse wijn van de
Grenache druif. Met haar kersenrode kleur
en tonen van kersen, toffee, bloemen en
zacht zoet fruit is het een aangename rose.

Frankrijk – Languedoc (2014)
3,60
16,50

Calusari Pinot Grigio

Roemenië – Transylvanië (2014)
3,90
18,00
Deze 100% biologische wijn laat menig Italiaan verbleken. Zij is zeer fruitig en fris, met
tonen van mango, honing en bloemen. In de
smaak is ananas en peer te herkennen.

Caliterra Chardonnay
Chili – Maipo Valley (2014)
4,90
25,00

Een wijn gemaakt van Chardonnay samen
met stevige houtlagering. Grillo geeft de
wijn haar ruggengraat en een klein bittertje,
terwijl Viognier zorgt voor rijp en exotisch
fruit. De rijping in traditionele houten vaten
geeft het aroma van toast en vanille.

RODE WIJN
Nid de Mas Rouge

Frankrijk– Languedoc (2014)
3,60
16,50

Frankrijk – Languedoc (2014)
3,60
16,50

ZOETE / PORT
WIJN
Steffen Kabinett

Duitsland - Rheinhessen (2014)
3,60
16,50
Dit is een fruitige enigszins zoete witte wijn
met de kenmerkende aroma’s van tropisch
fruit. Het is een zachte en ronde wijn met
een lange afdronk met een subtiel zoetje.

Graham’s White Port

Portugal - Douro (Non Vintage)
3,60
25,00
Deze bijzondere witte port heeft een fruitige
smaak. In de mond toont deze port grote
complexiteit door de houtlagering. De
balans tussen zoet, zuur en alcohol is de
grote kracht.

Graham’s Tawny

Portugal - Douro (Non Vintage)
3,60
25,00

Deze wijn laat zien dat goede wijn niet duur
hoeft te zijn. De combinatie van Merlot en
Grenache maakt het een zachte wijn met
aroma’s van frambozen en bloemen. In de
afdronk is een hint van drop te herkennen
naast de zachte tannines.

De naam Tawny geeft de kleur aan; taankleurig. Deze kleur krijgt de wijn door
enkele jaren houtlagering, hetgeen resulteert in de geur van caramel, cacoa, krenten
en rozijnen.

Calusari Merlot

Graham’s Ruby

Deze 100% biologische wijn toont dat ze ook
in Roemenië fantastische wijnen kunnen
maken. Naast rode en zwarte bes is er
duidelijk een klein pepertje in de afdronk.
Zij blijft echter wel zeer soepel en zacht
drinkbaar.

De naam Ruby geeft de kleur aan; robijnkleurig. Doordat de wijn minimaal
houtlagering gehad heeft blijft zij zeer
fruitig. De balans tussen alcohol, zoet, fruit
en bitters is perfect.

Roemenië - Transylvanië (2014)
3,90
18,00

I Muri Negroamaro
Italië – Puglia (2014)
4,90
25,00

De Negroamaro druif levert een krachtige
wijn met de geur van rijpe vruchten zoals
bramen, wilde aardbei en framboos. Met veel
structuur en diepte in de wijn, naast de geur
van bes en rood fruit. De rijping op houten
vaten geeft aroma’s van zoethout, tabak,
pruimen en vanille.

Portugal - Douro (Non Vintage)
3,60
25,00

GIN / TONIC
Raspberry Gin Tonic6,90
Beefeater gin - Mediterranean Tonic - Frambozen

Beefeater is een van de klassieke London Dry Gin’s en zowaar de enige die nog echt in Londen
gemaakt wordt. Beefeater heeft een frisse ‘open neus’ waar vooral citrusfruit in naar voren
komt, met licht jeneverbes en exotische kruiden.

Cucumber Rosemary Gin Tonic

6,90

Hendrickss Gin - Thomas Henry Tonic – Komkommer - Rozemarijn
In aanvulling op de traditionele jeneverbes, gebruikt Hendrick’s Bulgaarse roos en komkommer om deze zowel te verbeteren als een extra dimensie te geven.

Classic Pepper Gin Tonic6,90
Sloans Gin - Elderflower Tonic - Limoen - Peperkorrels

Handgemaakt in Nederland met individueel gedestilleerde kruiden en verse citrusvruchten
– een uniek proces dat karakteristiek is voor Sloane’s. Tijdens de prestigieuze San Francisco
World Spirit Competition 2011 is Sloane’s niet voor niets uitgeroepen tot ‘s werelds beste gin.

Ginger Gin Tonic7,90
Monkey 47 Gin - Thomas Henry tonic - Gember - Jeneverbes

De Monkey Gin reeks is een qua smaak zeer uitgesproken gin. De smaak van jeneverbessen is
zeer nadrukkelijk aanwezig in combinatie met kruiden, peper en een vleugje citrussmaak.

Licorice Gin Tonic7,90
Wilderen Gin - Thomas henry Tonic - Zoethout

Wilderen stookt sinds kort een heerlijke gin naast het brouwen van de bekende bieren als
wilderen goud, en tripel kanunnik. De Gin is gemaakt van 21 verschillende plantaardige en regionale kruiden. Zwart als de duivel en puur als de engel zoals Wilderen hem zelf omschrijft.

Grapefruit Pepper Gin Tonic7,90
Buldog Gin - Elderflower Tonic - Peperkorrels - Komkommer

De nieuwste creatie van Serge Buss met pink grapefruiten verschillende kruiden en specerijen zoals jeneverbes, koriander, zoethout, angelica wortel, vanille, cardemom, iriswortel,
sinaasappel en citroenschillen. Een premium spirit in small batches gedistilleerd in Antwerpen.

Whisky/Whiskey
Jameson 
3,30
Teachers3,30
Jim Beam Black
3,60
Jack Daniel’s Gentleman Jack
3,90
Johnnie Walker black label
3,90
Lafroaig Quarter Cask
4,10
Glenfiddich 12 years
4,10
Nomad Outland Sherry Cask
4,30
Amrut Single Malt
4,60
Glenmorangie Quinta Ruban 
4,90
Highland Park
4,90
Millstone Single Malt 5yo
5,60
Talisker 10 years
5,60
Lagavulin 16 years
8,10

De Galliërs noemden het Uisge Beagh, levenswater. Het Nijmeegse ‘The Flavour Company’ is leverancier van een aantal van onze
geweldige Whiskies. In hun unieke flavour
packs zitten vier samples á twee glazen; ideaal dus om kennis te maken! Ze zijn zowel
als relatiegeschenk leuk en verkrijgbaar in
de slijterij. www.theflavourcompany.nl

Vermout
Martini Bianco
2,90
Martini Rosso
2,90
Ricard3,60

Vermout is een versterkte wijn, welke op
smaak wordt gebracht met aromatische
planten en kruiden. De samenstelling van
planten en kruiden blijft helaas voor velen
een geheim.

Distillaten
Ketel 1 Jonge Jenever
2,10
Oude Jenever
2,60
Sauza Gold
2,60
Beefeater2,90
Eristoff2,90
Bacardi3,60
Ketel One Vodka 
3,90
Bacardi Black
3,90
Havana Club 3
3,90
Havana Club Enjero Especial
3,90
Courvoisier V.S.
4,10
Captain Morgan
4,10
Sloane’s Premium Dry Gin
4,10
Bols Genever
4,30
Diplomatico Reserva Rum
5,60
Remy Martin
5,90
El Dorado 15 years Rum
6,30
Zacapa Centenario 23 years
6,90

De alchemisten in Alexandrië pasten
distillatie al gedurende de eerste eeuwen na
Christus toe in hun laboratoria. Pas vanaf
de 13e eeuw werd de techniek van distilleren
gebruikt voor productie van alcoholhoudende dranken. Tegen het eind van de 18e
eeuw werd er pas goed wetenschappelijk
onderzoek gedaan en werd de techniek
verbeterd, hetgeen wij nog dagelijks in ons
glas kunnen proeven.

Likeuren
Jägermeister2,60
Blue Curacao
2,90
Baileys3,30
Malibu3,30
Villa Massa Limoncello
3,30
Tia Maria
3,30
Di Saronno
3,30
Southern Comfort
3,30
Safari3,30
Licor 43
3,30
Drambuie3,60
DOM Benedictine
3,60
Frangelico3,60
Grand Marnier
3,60
Kahlua3,60

Van origine is een likeur een homeopathisch medicijn. Monniken lieten heilzame
kruiden in alcohol trekken, waardoor
etherische oliën in de drank trokken. Suiker
werd enkel toegevoegd om het geheel
drinkbaar te maken. Het woord likeur is
hier zeer waarschijnlijk ook vanaf geleid,
het Italiaanse ‘liquefare’ wat vloeibaar
maken betekent, staat aan de basis van deze
heerlijke dranken.

Rookwaren
Even rustig zitten, de tijd voor jezelf nemen
en genieten van een sigaar? Dat is mogelijk,
want we hebben verschillende sigaren in
ons assortiment. Uiteraard van een klassiek
Nederlands sigarenhuis, te weten Hajenius.
Bij deze sigaren zorgen wij voor lucifers.

Let op, roken gebeurt bij Cafe van
Ouds uitsluitend buiten.
Sigaren

De sigaren komen allen van Hajenius, het
zijn speciaal geselecteerde sigaren zodat er
voor elk wat wils aanwezig is. Sinds 1915 is
Hajenius sigaren uit Amsterdam één van de
meest prestigieuze sigaar huizen van Europa. Het sigarenhuis is omgeven door 175 jaar
traditie, oude mannen en goede smaak.

Signorina

1,90

Kleine Tuitknak

1,90

Een milde sigaar met een subtiel en kruidig aroma.

Een klassiek Nederlandse sigaar met gegarandeerd rokersgenot.
De sigaar heeft een milde en aromatische smaak.

Senoritas1,90
Deze sigaar combineert rijke aroma’s met de milde smaak van een grote sigaar, maar de betrouwbaarheid die geboden wordt door een smalle sigaar.

Corona3,90
Deze sigaar biedt u een onovertroffen after dinner genot met een mild, vol en rijk aroma.

Panatella2,90
Deze sigaar biedt u een elegant rokersgenot. Hij heeft een milde smaak met pittig karakter.

Bieren om te delen
Kom samen genieten van de mooie en speciale bieren die zijn uitgebracht in de Magnum
(75cl). Van ouds heeft een flinke keuze, zodat er altijd wel iets passends bij zit. Bier om te delen
wordt geserveerd met bijpassende van Ouds glazen.

Bon Secours

Deus Brut des Flandres

De Bon Secours Blond heeft een bittere
smaak met een aroma van vanille en fruit
die de afdronk een zuur tintje geeft. De Bon
Secours serie van Caulier dankt zijn naam
aan een deelgemeente van de stad Peruwelz,
vlakbij de Franse grens. De plaats staat vooral
bekend als bedevaartsoord.

Dit bier wordt gebrouwen in België en
vervolgens rijpt het in Frankrijk volgens de
methode Méthode Champenoise, de manier
waarop men Champagne maakt met nagisting op fles, klaring en ontgisting. Dit complexe proces zorgt voor een even complex
bier met een delicate smaak met aroma’s van
appels, munt, thijm, mout en peer. Romig
en sprankelend, zoet en fruitig.

België; 8%, 2,0 l.
30,00

Corsendonk Agnus
België; 8%, 0,75l.
12,90

De familie Keersmaeker heeft de originele
Corsendonk van een wisse ondergang gered
en laat deze brouwen bij de zeer kundige
brouwers van Du Bocq, in het Waalse
Purnode. Het bier heeft een uitgebalanceerde
smaak en is daarmee een tongstrelende
tripel.

Cuvée van de Keizer Blauw
België; 11%, 0,75l.
14,60

Elk jaar op 24 februari, de geboortedag van
Keizer Karel, brouwt Het Anker in beperkte
hoeveelheid de “Cuvée van de Keizer Blauw”.
Dit uitzonderlijke bier is aangepaste versie
van de Gouden Carolus Classic. Dit bier
heeft de ronde warmte van wijn en de frivole
frisheid van bier.

De Gulden Draak
België; 10,5%, 0,75l.
13,60

De Gulden Draak is een stevig bier, en zeker
één van de donkerste van de gerstewijnen
die te verkrijgen is. Op het etiket prijkt geen
Chinese jonk maar een Noorse drakkar ofwel
vikingschip dat ooit in Constantinopel
stond. In 1328 streden de Gentenaren met het
naburige Biervliet en zij veroverden het beeld
dat tot op de dag van vandaag prijkt op het
Belfort in Gent. Zoals een gerstewijn betaamt
is het een warmbloedig bier, rijk aan smaak
en verrassend.

België; 11,5%, 0,75l.
35,00

Diabolici

België; 8%, 0,75l.
15,60
Diabolici zijn maooloten tot in de puntjes
van hun hoorns. Ze zijn geboren in de
brouwketel en beschouwen dit als de meest
kostbare bron ter wereld. Diabolici tripel
is een duivels bier naar het beeld van hun
levendige en excentrieke geest. De diabolici
wordt sinds mensenheugenis gebrouwen
aan de poorten van de hel en is de trouwe
schalkse makker voor de feestelijke avonden. Het bier heeft een prachtig glas, wij
hebben u echter wel gewaarschuwd.

Duchesse de Bourgogne
België; 6,2%, 0,75l.
12,60

Vergis je nooit in een ‘oud bruin’ en een
‘Vlaams bruin’. Het Nederlandse biertype
kenmerkt zich door een suikerzoetheid, de
Belgische variant heeft juist een duidelijke
fris-zure smaak door lambic. Bieren van dit
type kunnen tot wel twee jaar toe rijpen.
Het gebruik van speciaal geselecteerde overjarige hop beteugeld de bitterheid.

Hertog Jan Grand Prestige
Nederland; 10%, 0,75l.
12,60

Hertog Jan Grand Prestige is een van de
zwaarste biersoorten van Nederland. Het is
een bovengistend zwaar en donker bier met
een rijpe, volle zoet-bittere smaak en een
droppige achtergrond.

Hop Ruiter

Lamme Goedzak

De Hopruiter schenkt donkerblond uit,
ergens tussen amber en goudgeel, met een
prominent aanwezige, fijne, dense witte
kraag. Een explosie van delicate hop en
fruitigheid herken je in de neus. In de smaak
is de hop zeer prominent aanwezig, zonder
dat het bitter overkomt. Hopruiter is opvallend zoet, maar op een goede manier.

Lamme Goedzak, uit de verhalen van Tijl
Uilenspiegel, is een blond bier voor de liefhebber die robuuste hopbitterheid niet uit
de weg gaat. Een specialiteit van de Scheldebrouwerij, een bier zoals bier hoort te zijn!

België; 8%, 0,75l.
12,30

La Chouffe blond
België; 8,5%, 0,75l.
10,30

La Chouffe is een niet gefilterd blond bier,
zowel in de fles als in het vat hergist. Het is
aangenaam fruitig, gekruid met koriander
en een lichte hopsmaak.

La Chouffe brune
België; 8%, 0,75l.
10,30

Deze Chouffe noemt men ook wel McChouffe. Het is mahoniebruin bier met een
gebroken witte schuimkraag. In de geur
herken je milde koffie, zoethout een beetje
bruine suiker en fruitig boeket. In de smaak
is het zoet en licht met overgangen naar een
zware, stroperig melasse zoetheid met een
vleugje bitterheid.

België; 7%, 0,75l.
10,90

Trignac

België, 12%, 0,75l.
25,00
Kasteel Trignac is een tripel gerijpt in
cognacvaten. Een uniek degustatiebier en
tevens een collecters item omdat het bier in
zeer beperkte oplage is gebotteld. In Nederland zijn slechts enkele flessen aangekomen,
waarvan wij er een aantal op de kop hebben
kunnen tikken. Een volle ronde smaak met
een fijne cognactoets en een zachte bittere
afdronk.

Troubadour Magma
België; 9%, 0,75l
14,90

Troubadour Magma is een amberkleurig
bier met het kruidig en bitter karakter
van een Amerikaanse India Pale Ale, maar
verzacht met de smaak van een Belgische
Tripel. Geniet van de explosie van fruitige
geuren afkomstig van de dry-hopping.

Arrangementen
High Beer
15,00 per persoon

High Wine
15,00 per persoon

(vanaf 2 personen)

(vanaf 2 personen)

De high beer bestaat uit 3 fles- of tapbieren
per persoon. Hierbij kun je je laten verassen
maar je mag ook zelf kiezen. We vertellen
met liefde over ons ruime assortiment met
meer dan 200 bieren. Je krijgt uitleg, proeft
en geniet, zo simpel is het…

Je kunt zelf kiezen welke drie wijnen je wilt
proeven. Drie witte, een mix tussen wit,
rose en rood? Elke combinatie is mogelijk!
Wij serveren ze en vertellen er nog een klein
verhaaltje bij. We hebben altijd de meest
verrassende wijnen open, dus geef aan wat
je wilt proeven en we leggen je in de watten.

Arrangement:

Arrangement:

Gin Alchemy

High Whisky

- 3 speciaalbieren
- van Ouds plank

20,00 per persoon

- 3 glazen om te proeven
- 1 glas naar keuze daaropvolgend
- van Ouds plank

17,50 per persoon

(vanaf 1 persoon)

(vanaf 2 personen)

Ben jij de gin alchemist? Kom zelf proeven
en ervaren hoe je de lekkerste gin en tonics
combineert met tal van ingrediënten. We
serveren je alle ingrediënten om tal van combinaties te proberen. Kom hem alleen doen,
met meerdere mensen of deel een plank dat
kan uiteraard ook!

De Galliërs noemden het Uisge Beagh,
levenswater. Wij kennen het als Whisky
of whiskey. afhankelijk van het land waar
deze vandaan komt. Heb je liever Whisky
uit Schotland, Wales, Canada of Japan of
kies je voor een Whiskey uit Ierland of de
Verenigde Staten.

Arrangement:

Arrangement:

- 3 gin’s:
Monkey 47, Hendrixen en
Wilderen Double you gin
- 3 verschillende tonics:
Fever Tree meditarrean,
Vlierbes tonic en
Thomas Henry Premium
- 6 verschillende smaken om de gin’s
helemaal af te maken
- Voldoende ijs en glazen

- 5 Whisky’s:
Jameson, Glenfiddich 12Y,
Highland Park 12Y, Talisker Skye en
Lagavulin 16Y.
- 1 glas H2O.

Bierproeverij
17,50 per persoon

Wijnproeverij
17,50 per persoon

(vanaf 10 personen)

(vanaf 10 personen)

Onze bierspecialist neemt je in anderhalf
uur mee op een smaakvolle reis langs kleine
trappisten, schitterende abdijen en moutige
blondines. Met het uitgebreide assortiment
kunnen we je verrassen, maar als je voorkeur
hebt voor enkel seizoensbieren, bieren van
de tap of een bijzondere stijl, dan zorgen we
daar voor.

Tijdens deze informele wijnproeverij bij
Van Ouds in het centum van Nijmegen kom
je alles te weten over wijn; hoe proef je deze
drank van Bacchus, wat veroorzaakt de
verschillen tussen deze vergiste druivensappen en waar kunt u het beste op letten
in de winkel staat? Onze sommelier stelt
desgewenst een speciale serie wijnen voor
je samen.

Arrangement:

Arrangement:

Whisk(e)y proeverij

Borrel organiseren

19,50 per persoon

Ben je jarig?
Kom je met je collegae?
Ben je afgestudeerd?

Waar komen de verschillen tussen deze
distillaten vandaan? Wat zijn de gebruiken
omtrent dit geweldige product? Alles dat je
altijd al hebt willen weten komt op informele wijze aan bod. Onze specialist vertelt
gepassioneerd over zijn lievelingsproduct
en neemt je mee op smaakavontuur. Heb
je voorkeur voor een bepaalde whisky, dan
zorgen wij ervoor dat deze er tussen staat.

Cafe van Ouds is hét Cafe om in intieme
sfeer je borrel te houden. Samen geniet je
met familie, vrienden en kennissen van een
middag of avond om nooit te vergeten. Of
je nu met een kleine of grote groep komt,
wij denken graag met je mee om deze avond
onvergetelijk te maken.

Arrangement:

Arrangement:

- Ontvangst met ‘van Ouds’ bier
- 4 bieren
- Bierspecialist
- Tijdsduur circa 1,5 uur

(vanaf 10 personen)

- 2 whiskeys
- 3 whiskys
- ervaren specialist

- 5 verschillende wijnsoorten
- Gediplomeerd sommelier
- Tijdsduur circa 1,5 uur

- Geen zaalhuur
- Geen personeelskosten
- Vrij gebruik beamer/microfoon

