-Alcoholvrij Witbier- Erdinger 0.0% €3,20
Erdinger Wiessbrau alkoholfrei is een heerlijk, aromatisch biertje
met een volle smaak. Dit Duitse alcoholvrije tarwebier is fris en
helder met in de afdronk een licht bittertje.
-Witbier- IJwit van Brouwerij ‘t IJ 6.5% €5,De tarwemout geeft een heerlijk frisse smaak aan het bier. De
toevoeging van korianderzaad en citroen tijdens het brouwen
zorgt voor de licht kruidige en citrusachtige tonen. Door de fijne
licht zoete afdronk is de IJwit een geweldige dorstlesser.
-Blond- Brugse Zot 6% €5,Een goudblond bier van hoge gisting met een rijke schuimkraag
en een fruitig en kruidig aroma. Met een zekere bitterheid, en zijn
complexe karakter vallen ook de lichte circusachtige smaken goed
op zijn plek.
-Blond- Van de Streek Broeders 6% €5,50
Broeders is een verfrissend blond bier met karakter door het
gebruik van tarwemout en Duitse hoppen. Broeders drink je met
je Broeders, op ieder moment.
-Dubbel- Vandeoirsprong Dubbel 6.7% €5,Het bier is prachtig donker van kleur met een aangename licht
gebrande smaak. Een intens bier maar goed balans door de toetsen van hout en kruiden. Winnaar gouden medaille Dutch Beer
Challenge 2017!
-Saison- Den Duiyk Seizoensmeester 7% €5,50
Siezoensmeester van de Zwolse brouwerij Den Duiyk heeft veel
diepgang in smaak en een droog karakter in de traditie van een
saison bier. Dit komt door de hoge vergistingsgraad en het
gebruik van meerdere mouten. Hierdoor is de afdronk vol en blijft
het een aangenaam verfrissend doordrinkbier.
-Bok- Van de Streek BlackBock 6% €5,50
Voor een bockbier hoog op smaak ben je bij de BlackBock van Van
de Streek aan het juiste adres. Traditioneel gebrouwen met een
heerlijk gebrand randje én een moderne hoeveelheid aromahop.
Geniet van dit karaktervolle zwarte winterbier.
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-IPA- Two Chefs Funky Falcon 5.2% €5,50
Een frisse Pale Ale gebrouwen met limoengras en funkiness. Dit
geeft een zeer frisse smaak met een bittere en fruitige afdronk
waarin de citrus, limoengras en karamel mooi naar voren komen.
-Dubbel Bok- Billy Biscuit 7,2% €5,Tijdens het brouwen zijn er bokkepootjes aan dit bokbier toegevoegd. Een romig mondgevoel, zoals melkchocolade, is hiervan
het resultaat. Proef jij ook hinten van amandel? Of toch iets
anders?
-Tripel- Van de Streek Turf en Surf 8.5% €5,50
Een heerlijk bier gebrouwen met een minimale hoeveelheid
turf-gerookte mout die in dit bier wordt aangevuld met zeezout.
Naast de rook en ziltigheid staat ook een kleine fruitigheid en die
maakt dit in belgische stijl gebrouwen bier tot een fris biertje.
-Tripel- Oedipus Thai Thai 8% €5,50
Een tripel bier gebrouwen met Thaise kruiden en specerijen, zoals
koriander, chilipeper, sinaasappelschil en limoengras. Door deze
samenstelling heb je een compleet Thais gerecht in je glas
vandaar de naam Thai Thai.
-IPA- Veluwse Schavuyt 6% €5,De Indian Pale Ale is een echte dorstlesser. Zoals je verwacht van
een IPA is hij licht bitter en heeft dit bier het citrus/bloemige
aroma van de Amerikaanse hopsoorten.
-Hefeweizen- Two Chefs Tropical Ralphie 5% €5,50
Ralphie heeft altijd de zomer in zijn bol, is all-year tropical en is
nogal afgetraind. Een Weizen met een fris en fruitig boeket aan
aroma’s en smaken! "It isn’t just a beer, it’s a lifestyle".
-Max rosé bier- Brouwerij Omer vander Ghinste 4.5% €4,Fruitig-rosébier gebrouwen op basis van witbier. De fruitige tonen
zijn te danken aan de natuurlijke rode vruchtsappen die tijdens
het proces worden toegevoegd. Een echte zomerhit!
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