De geschiedenis van het bier
Bier is een eeuwenoud drankje. Er zijn talloze bewijzen
over de lange geschiedenis van bier. In wat vandaag de dag
Iran is, is tot op heden het oudste bewijs van hetbiologische
gistingsproces gevonden: aardewerken vazen van meer
dan 7000 jaar oud. Deze primitieve bieren bevatten weinig
alcohol. Pas toen het mouten werd ontdekt, ging het bier
meer alcohol bevatten. Deze ontdekking werd gedaan door
de Mesopotamiërs in 3000-2000 voor Christus
Bierbrood
De allereerste biertjes werden gemaakt van een pap van
gerst en emmer (een soort tarwe). Men bakte van deze
ingrediënten een soort brood dat van buiten gaar was,
maar van binnen nog week. Als men zin had in bier,
werd het brood gewoon even in water geweekt. Aan dit
“bier” werden vaak extra toevoegingen gedaan, zoals
honing of kruiden. Lange tijd werd bier beschouwd als
drinkbaar brood en brood als eetbaar bier. Overal waar
granen verbouwd werden, werd bier gebrouwen en brood
gebakken. Beide voedingsmiddelen hebben immers
dezelfde grondstoffen! In de Oudheid was bier daarom een
even belangrijke voedingsbron als brood. En wat ook erg
belangrijk was, was dat bier veilig was om te drinken, in
tegenstelling tot het doorgaans vervuilde rivierwater.
Vrouwen en bier
In het oude Mesopotamië zijn kleitabletten gevonden
waaruit blijkt dat brouwen zeer gerespecteerd werd.
De meerderheid van de brouwers was trouwens van het
vrouwelijke geslacht! In Ebla, Syrië, zijn tabletten gevonden uit 2500 voor Christus. Hieruit bleek dat deze stad
een reeks verschillende soorten bieren brouwde, waarvan
één ook de naam van de stad Ebla droeg. In deze periode
waren brouwers behalve vrouwelijk, vaak ook priesters.
Sommige biersoorten werden speciaal gebruik in religieuze
ceremonies.

Van Egypte via Griekenland naar de Romeinen
In het leven van de Egyptische farao’s 5000 jaar geleden,
hoorde bier tot het dagelijks dieet. Toen werd bier gebrouwen met behulp van gebakken gerstenbrood. Bier had
een veel grotere rol in de Egyptische lifestyle, dan dat het
zomaar een drankje was. Het werd onder andere voorgeschreven om verschillende ziektes te behandelen. Bier werd
beschouwd als het meest geschikte cadeau om te geven aan
een farao. Ook werd het als offer gebracht aan de goden.
De kennis van het brouwen hebben de Egyptenaars
doorgegeven aan de Grieken. Plato schreef: “Het was een
wijs man, die bier uitvond.” Sophocles (450 voor Christus)
schreef al over het concept matiging. In zijn ogen bestond
het beste dieet voor Grieken uit brood, vlees, groente en
bier.
De Romeinen leerden het brouwen weer van de Grieken.
Zij noemden bier cerevisia, afgeleid van Ceres, de Romeinse godin van de landbouw, en vis, dat Latijn is voor kracht.
In het begin van de Romeinse tijd was bier belangrijk,
maar tijdens de Romeinse Republiek verdreef wijn bier van
de eerste plaats als meest geconsumeerde drankje.
Middeleeuwen
In de vroege Middeleeuwen is het brouwen van bier een
huishoudelijke bezigheid, voorbehouden aan vrouwen.
Naast brood bakken en wassen, brouwen zij voor het
gezin een stevig potje bier. Om in hun levensonderhoud te
voorzien, brouwen ook kloosterlingen (monniken en nonnen) verschillende bieren. Bier was één van de normaalste
drankjes in de middeleeuwen. Het werd dagelijks gedronken door alle klassen van de samenleving in Noord- en
Oost Europa, waar het moeilijk tot onmogelijk was om
druiven te verbouwen. Hoewel wijn (van allerlei verschil-

lende kwaliteitsniveau’s) het meest alledaagse drankje in
Zuid-Europa was, was bier zeer populair bij de laagste
klasse van de samenleving. Omdat de reinheid van water
maar zelden gegarandeerd kon worden, waren alcoholische drankjes zeer populair, aangezien deze tijdens het
brouwproces aan de kook zijn geweest.
Hop wordt aan bier toegevoegd ten behoeve van de bittere
smaak, het behoud van het drankje en voor de aroma.
Maar deze toevoeging is relatief nieuw. In de middeleeuwen werden allerlei mixjes van kruiden toegevoegd aan
bier voordat hop gebruikt werd. Deze mix van kruiden is
beter bekend als gruit. Hop werd in Frankrijk rond 800 na
Christus verbouwd.
Het oudste geschreven document waar hop in bier
genoemd is, stamt uit 1067. Het is geschreven door Abbess
Hildegard van Bingen: “Als iemand probeert bier te maken
uit haver, wordt hop gebruikt. ”Gedurende de 14e en 15e
eeuw veranderde het brouwen van een familieactiviteit die
thuis plaatsvond, naar een ambacht. Kroegen en kloosters
brouwen hun eigen bier voor massa consumptie.
Industriële revolutie
Na de uitvinding van de stoommachine, heeft James Watt
enkele aanpassingen aan het apparaat aangebracht.
Het werd een veelzijdig en economisch rendabel apparaat
dat bij veel processen een veel hogere efficiëntie met zich
mee bracht. Hierdoor werd in 1765 de industrialisatie
van bier een feit. Verdere innovaties in het brouwproces
kwamen door de komst van de thermometer in 1760 en
de hydrometer in 1770, wat uiteindelijk heeft geleid tot de
huidige manier van brouwen.
(Bron: biernet.nl)
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Een avondje op het terras, maar geen kater de dag erna? Dan neem je toch gewoon een alcoholvrij biertje!
Jever Fun
0,5 % alc.

3,70

6,00

Een perfect alternatief
voor gewoon pils.
Jever Fun is een licht
blond, verfrissend bier,
hoppige aroma’s met
grassige tonen met
een strakke en droge
afdronk.

Leffe Blond
Alcoholvrij
0,0 % alc.

4,50

Leffe Blond Alcoholvrij
is het eerste alcoholvrije abdijbier.
Het is een bier met
een fruitige smaak en
een bittere toets. Het is
gemaakt met dezelfde
gist als andere Leffe
bieren.

De hopsoorten Citra,
Mandarina Bavaria en
Lemondrop leveren
pittige tonen die de
mout en honing perfect
in balans brengen met
een wulpse body.
Een verfrissend licht
fruitig biertje.

De vertrouwde Liefmans Fruitesse, maar
dan alcoholvrij. Ook in
deze Liefmans proef je
het gekende, fruitige
boeket van kriek, framboos, bosbes, vlierbes
en aardbei.

5,50

5,90

Een stevig Amsterdams witbier. Licht
troebel, mooi goud van
kleur met een mooie,
zachte schuimkraag.
Een verfrissende, licht
kruidige dorstlesser.
Van Moll
Langharig Tuig
5,5 % alc.

7,00

Een stoere gast, goudblond hart en echte weizen
pit. Verfrissend in de
zomer, hartverwarmend in
de winter. Wat kruidnagel,
banaan en citrus maken
het plaatje compleet!

5,60

7,00

Uiltje Pineapple
Weizen
5 % alc.
Gebrouwen met behulp
van twee verschillende
hop resulteerde in een
zeer fris en fruitige
weizen. Een zacht en
romig bier vol met
smaak van ananas.

’t IJwit
6,5 % alc.

Kriek/Fruit/Sour/Geuze
Van Wilderen Kriek
3,5 % alc.

Een heerlijk fris, zacht
fruitig tarwebier van
hoge gisting. Een echte
aanrader op de warme
momenten van de dag.

3,70

Duchesse de
Bourgogne
6,2 % alc.

4,50

Dit zurige bier van hoge
gisting is gerijpt op
eikenhouten vaten.
Zeer fris en fruitig met
een lange en zeer
frisse nasmaak.
BRLO Berliner Weisse
4 % alc.
6,60

Delirium Red
8 % alc.

Een verfrissend bier met
straffe zuren, die rond
worden dankzij de zoetheid van de mout en
fruitige aroma’s. Zelfs
Napoleon was een liefhebber en noemde het
“Champagne du Nord”.

4,40

Een mengeling van
jonge en oude lambiek
leidt tot een goudkleurig
geuzenbier, gerijpt op
eikenhout. Zoet, zuur
en droog en aroma’s
van champagne en
rabarber.
Biri Brouwerij ’t IJ
4,7 % alc.

Liefmans Fruitesse
3,8 % alc.
Een heel fruitig bier.
De smaak is licht zoet
met accenten van aardbei, framboos, kriek,
bosbes en vlierbes.
Geserveerd met veel ijs.

4,20

5,00

Amber
5,00

Biri is een heerlijke
frisse lager, gebrouwen
met mais. Het beste
bier voor op een zonovergoten terras.
De perfecte dorstlesser vol met tropische
aroma’s en smaken.

Donker

Texels Vuurbaak
5,5 % alc.

Brewdog Vagabond
4,5 % alc.

6,50

Een krachtig en stevig
gehopt Pale Ale, ook
nog eens glutenvrij,
Tropische citrussmaken
gecombineerd met een
licht moutige basis van
karamel, ondersteund
met een harsachtige
bitterheid

Sint Bernardus
Abt 12
10 % alc.

6,20

Een complex bruin
bier met kruidige en
frisse aroma’s.
Dit abdijbier is mooi
in balans.

Gouden Carolus
Classic
8,5 % alc.

5,60

Aromatisch donker
bier. Toffee, mout,
karamel en gedroogd
fruit zijn duidelijk
aanwezig! Een echte
prijswinnaar!
5,00

“Effe denken: is dit nou
m’n eerste biertje van
vandaag, of m’n laatste
van gisteren ?”

Een bier van
ongekende klasse!
Bier met een zeer
mooie balans tussen
zoetheid en bitterheid
en met een lange
nasmaak van karamel
en rozijnen.
Maallust 1818
10 % alc.

8,80

De generaal onder de
speciaalbieren.
Deze prachtige
quadrupel heeft een
volle, iets zoetige
smaak.
Texels Dubbel
6,4 % alc.
Onderscheidend op de
Dutch Beer Challenge
2015. Het geroosterde
gerstemout geeft dit bier
zijn robijnrode kleur en
zijn volle smaak met
zachte afdronk.

(Koot & Bie: Vieze man)

Informeer ook
naar onze 12
bieren op de tap!

Quadrupel

Sint Bernardus
Prior 8
8 % alc.

5,20

Gebrouwen voor de
150e verjaardag van
de Texelse vuurtoren.
Een moutachtig bier,
met fruitige en zoete
aroma’s en een lekker
hoppige toets.

Een bier met een friszure
smaak. De Grand Cru
bestaat voor een derde
uit jong bier en voor twee
derde uit bier dat twee
jaar lang heeft mogen
rijpen op houten foeders.

Lindemans Gueuze
5 % alc.

Kersenroodbier met
een rode schuimkraag.
Een stevig fruitbier met
een zachte zoetheid en
een smaak van zoete
kersen.

Maallust Kolonist
5 % alc.

6,00

5,20

Een heerlijke kriek
gebrouwen met
spontaan gegiste
Lambiek, gerijpt op
houten vaten. Een fris
en fruitig bier met een
typische kersensmaak.

6,00

Amstel Radler 0,0% is
een dorstlessende mix
van alcoholvrijbier en
citroensap.
Een heerlijk verfrissende
dorstlesser. Perfect om
altijd en overal van te
genieten.

Rodenbach Grand Cru
6 % alc.

Een verfrissende Weizen
met een interessant randje
vanwege de Gin kruiden.
Aroma’s van jeneverbessen en koriander zaden
domineren de smaak.
Lekker zoet en fris.

6,90

Lowlander hun allereerste alcoholvrije bier
en ze zijn er trots op.
Botanisch gebrouwen
met sinaasappel- en
citroenschillen.
Het proberen waard!

(vervolg)

Gebrouwen Door Vrouwen
Gin Weizen
6 % alc.

Lowlander White Ale
5 % alc.

5,70

Kriek/Fruit/Sour/Geuze

(vervolg)

De geur is duidelijk fris
van de citrus en kruidig
van de koriander.
De smaak is vol romig
en zeer fris, met een
lekkere lange afdronk!

Een bier net even anders
gebrouwen. Aan dit bier
zijn botanicals toegevoegd.
Waaronder: Curacao
sinaasappel, vlier-bloesem
en kamille.

4,30

Wit/Weizen

Vedett Extra White
4,7 % alc.

Lowlander White
Ale Alcoholvrij
0,0 % alc.

Radler Alcoholvrij
0,0 % alc.

Liefmans Alcoholvrij
0,0 % alc.

Wit/Weizen
4,50

BRLO Naked
0,5 % alc.

Grutte Pier Dubbel
7 % alc.
Deze ongefilterde
dubbel is een smaakvol bier met aroma’s
van donker fruit en
banaan. In de smaak
moutig, met tonen van
karamel en fruitigheid
van banaan en vanille.
In de afdronk gaat hij
van zoet naar bitter.

5,70

Intelligente mensen
móeten soms wel drinken,
om hun tijd met sufferds
door te kunnen brengen!
(Ernest Hemmingway)

6,30

Kasteel Barista
Chocolate Quad
11 % alc.
Duidelijk tonen van
karamel, toffee en
chocolade met aroma’s
van geroosterde
mouten. Een uniek
bier dat iedere
bierliefhebber moet
proeven!

Alcoholvrije bieren
Elders op deze kaart vindt u ook
een ruim aanbod aan heerlijk
verfrissende alcoholvrije bieren!

Blond

Session

6,40

7,30

Gebrouwen door
vrouwen! De Bloesem
blond is een helder
craftbier. De vlierbloesem geeft het bier een
bloemig karakter en
verfrissende smaak.



Jopen Let there be light
3,3 % alc.

Een Session New England IPA
met veel fruittonen zoals tropisch
fruit, grapefruit en citrus.
Zacht met een kleine bitterheid.

Lagunitas Daytime
4 % alc.

Een lekker dorstlessend
bier met een fruitige
aroma. Het is een
bovengistend ongefilterd bier gebrouwen
met 3 granen. Zeer
toegankelijk met een
moutige smaak en een
licht bittere afdronk!

Een Session pale ale
met fruitige aroma’s
van citrusvrucht en
tropisch fruit. In de
afdronk een bitterheid.
Weinig alcohol en toch
erg smaakvol!

Blond
Van Moll Toewijding
6,5 % alc.

7,00

Licht blond bier, met
een Texelse twist.
Een vleugje Texelse
zeevenkel voor een
verassende, aromatische en zacht kruidig
accent. Een blond bier
van een heel andere
orde. Puur, eerlijk en
onweerstaanbaar.

6,70

Delirium Tremens
8,5 % alc.

Een goudkleurig bier
met een smeuïge
schuimkraag.
De smaak van honing
is duidelijk aanwezig
en gecombineerd met
tonen van bloemen,
kruiden en citrus.

De Gele Snor
7,2 % alc.

’t IJ Flink
4,7 % alc.

5,20

Een pale ale met heel
veel smaak. Frisse en
fruitige aroma’s van zowel citrus en tropisch
fruit. Een verfrissende
dorstlesser met een
subtiele tint van hop.

Duvel
8,5 % alc.

Een sterk blond bier
met een milde fruitigheid en een subtiele
hopbitterheid. Bier dat
best ondeugend kan
zijn, maar altijd zonder
kwade bedoelingen.

Leffe Blond
6,6% alc.

5,00

’s
H ar r y !
ip
Top T



5,50

7,30

Brugge Tripel
8,7 % alc.
Historisch stadbier
uit Brugge op basis
van het geheime
kruidenmengsel
‘Gruut’. De smaak
is krachtig, gerookt,
romig en bitterzoet.

5,30

Een krachtig blond
bier, gebrouwen
volgens de traditie
van de Belgische
abdijbieren. Robuust
speciaalbier met zijn
kenmerkende zoetje
en uitgesproken
hopbitterheid.
Kasteel Tripel
11 % alc.

Van Wilderen Goud
6,2 % alc.

Stoer en onweerstaanbaar bier!
Een romige witte schuimkraag,
zoete aroma’s en een licht
hopkarakter.
In een prachtig glas.

7,20
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Grutte Pier Friese
Boezem Tripel

Elders op deze kaart vindt u ook
een ruim aanbod aan heerlijk
verfrissende alcoholvrije bieren!

“Gjin Rein, gjin bier”
Deze Tripel is gebrouwen met gezuiverd
regenwater. Een zachte Tripel met een
troebele, lichtgele kleur, moutige tonen
en een licht zuurtje.

Oedipus Mannenliefde
6 % alc.

Een amberkleurige
Tripel met een zachte
bitterheid en een mooi
evenwicht. Aroma’s
van fruitige toetsen van
druiven en appels.

Een frisse en fruitige
Saison gebrouwen met
Szechuan peper, lemon
grass en Sorachi Ace hop.
Deze ingrediënten zorgen
voor een frisse, fruitige
smaak met veel citrus.
Een zeer doordrinkbaar
bier.

De Chimay Rood is
het oudste bier van
Chimay. Een karaktervolle dubbel met een
krachtige fruitige
smaak. De smaak van
het bier is zijdezacht
met een lichte
bitterheid.

Het zwaarste bier van
deze brouwerij met
een geweldige balans.
Zoete aroma’s van
chocolade, toffee,
karamel en gedroogd
fruit. Een prachtig
zwaar bier.

5,20

De moeder aller tripels.
Een complex bier dat
fruitige aroma’s combineert met een aangename kruidigheid Hinten
van banaan en kruiden
maken deze geweldige
tripel helemaal af!

Goede wijn
is nog geen bier…

6,40

Stout & Porter

5,50

Guinness Draught
4,2 % alc.

5,20

Eenstout die de hele
wereld heeft veroverd.
Zwart van kleur met bijna
een slagroomachtige
schuimkraag. Mooie
geroosterde smakenvan
koffie en chocolade, zo
sterk en toch zo subtiel.

IPA
Lowlander IPA
6 % alc.

6,70

Een heerlijk fris bier
door de toevoeging
van koriander en witte
thee. Een mooie ronde
IPA waar je makkelijk
nog een van besteld!

Jopen Mooie Nel
6,5 % alc.

8,50

8,00

Brewdog Layer Cake 44cl
7 % alc.

BRLO Blurry Vision
6,5 % alc.
Deze gouden Hazy
IPA is een soepel
brouwsel met een
smaakexplosie van
perzik en ananas. Net
zo experimenteel en
wild als de stad waar
hij vandaag komt.

Een India Pale Ale
met een flinke dosis
bitterheid. De fruitigheid,
geeft tegengas.
Aardse vruchtbaarheid
en hemelse inspiratie zijn
met Gaia onder één dop
samengebracht.

7,30

Kompaan
Bloedbroeder
9,1 % alc.
Donker, vrijwel zwartkleurig bier. Zeer
bijzonder: aan dit bier
is port toegevoegd!
Met pittige rookaroma’s
en een stevige bitterheid in de nasmaak.

6,80

Een grote golf aan
hoppige fruitigheid.
De oh zo Mooie Nel
sluit af met een flink
bittere kick. Niet
normaal lekker.

Een marshmallow en
chocolade stout. Een toetje
in een een blik door
smaken als marshmallow,
chocolade-brownie, vanille
en cacaonibs.
Het proberen waard!

Oedipus Panty
6 % alc.
6,70

Een bier waar Uiltje
trots op is. Krachtig en
smaakvol met een
uitgesproken hopkarakter. Het tropische
fruit komt je bij elke
slok weer tegemoet.

Een romige stout met
een droge finish.
Donker bier met een
crèmekleurige schuimkraag. Geroosterde
aroma’s en chocolade
voor een fijne nasmaak.

Grutte Pier
Kracht In De Nacht
10 % alc.

7,00

In de neus moutige
aroma’s en hinten van
laurier, koffie en donker
fruit. In de smaak geroosterde tonen, rozijnen en
een vleugje drop.

Van Moll Doerak
6,5% alc.

Uiltje Bird Of Prey
5,8 % alc.

9,60

6,80

Een IPA met vier
Amerikaanse hopsoorten. De mix van
deze hoppen zorgt
voor een ongekend
scala aan aroma’s,
waarbij tropisch fruit,
citrusfruit en bloemen
vechten om voorrang.

Rochefort 10
11,3 % alc.

7,5 % alc.

Alcoholvrije bieren

Chimay Wit
8 % alc.

Oedipus GAIA IPA
7 % alc.

Een flinke pater. Dit
donkere bier is zo rijk
aan smaak, het bevat
fruitigheid van donker
fruit, pruimen en vijgen.
Daarnaast ook een
kruidigheid en een
zoetheid van karamel
en geroosterde mout.
Een onbetwiste topper!

Westmalle Tripel
9,5 % alc.

De klassieker onder
de Belgische seizoensbieren. Koperblond, de
fijnste hoparoma’s en
een uitgesproken droge
bitterheid maken dit bier
tot een ongeëvenaarde
dorstlesser.

Chimay Rood
7 % alc.

5,40

Het enige trappistenbier
van deze brouwerij!
Complex en kruidig
van smaak met een
zeer droge afdronk.
Voor de echte
liefhebber!

7,50

Een complex bier met
aroma’s van fruit, mout,
kruiden en gist.
Zo lekker dat het
verkozen is tot beste
bier ter wereld!

Een krachtig en vol
trappistenbier met
fruitige aroma’s van
perzik en abrikoos
met een volle smaak
met onder andere
kandijsuiker.
De afdronk is bitter
en lichtdroog.

Orval
6,2 % alc.

5,80

Gouden Carolus
Tripel
9 % alc.
5,60

5,00

Rochefort 8
9,2 % alc.

Gebrouwen met een
flinke dosis aromahoppen. Mout en
kruidnagel geven het
bier karakter en gaan
perfect samen met de
fruitige toetsen en de
zacht bittere smaak.

5,60

Warme tonen van
vanille, karamel en
geroosterde chocolade
komen duidelijk terug in
dit donkerbruine bier.
In de smaak proef je
tonen van dadel,
honing en gedroogd
fruit. De afdronk is
zoet en lichtbitter.

Saison Dupont
6,5 % alc.

5,70

6,20

5,50

5,00

Gebrouwen ter ere van
125-jarige bestaan van
de brouwerij. De smaak
begint fruitig en gaat
over in moutig karamel.
Het bier is vernoemd
naar broeder Isidorus,
de eerste brouwer.

5,00

Een zwaar bier
gebrouwen met extra
veel mout. De smaak
is zoet en licht kruidig.
Mooi in balans en erg
verfrissend.

Tripel

Een donker bier met
een krachtig aroma
en een complexe
smaak. Een geur van
fijne kruiden met een
toets van karamel
en een relatief droge
afdronk.

La Trappe Isid’or
7,5 % alc.

Gebrouwen Door
Vrouwen Tricky Tripel
7,8 % alc.

6,10

Veelbelovende
aroma’s van kruiden
en specerijen. In de
aanzet wat bloemig en
iets zoet wat veranderd
naar smaken van licht
karamel naar een mooie
en droge hopbitterheid.

La Trappe Tripel
8 % alc.

Uit onze hoofdstad
een goudgeel bier met
aroma’s van mout en
fruit. Een volle ronde
smaak die tongstrelend is. Het proberen
waard!

Texels Tripel
8,5 % alc.

Filou
8,5 % alc.

5,20

Een authentiek blond
Abdijbier. Dankzij de
vanille en kruidnagel
een zachte, fruitige
maar toch ook een
volle smaak met een
licht bittere afdronk.

Een echte zware
jongen, goudgeel van
kleur en stevig gehopt
van smaak. Lekker
vol en kruidig met
een mooie hoppige
afdronk!.

5,30

Subtiele bitterheid,
verfijnde aroma’s met
een uitgesproken
hopkarakter. Een fris
en makkelijk bier, maar
blijf oppassen. “Het is
een echte duvel”

5,00

Maallust
Zware Jongen
8,7 % alc.

’t IJ Zatte
8 % alc.

Barbar
8 % alc.

Chimay Blauw
9 % alc.

La Trappe Blond
6,5 % alc.

5,50

Een goudblond bier dat
zich onderscheidt door
zijn frisheid, fruitige
aroma en een mooie
zachte en volle smaak.
Toetsen van citrus,
limoen en rozen geven
een warm gevoel

6,20

Een goudkleurig bier
vol koolzuur.
Een lichtzoete eerste
aanzet, met een fruitig
karakter en een bittere
toets.

Zundert
8 % alc.

Een toegankelijk en
doordrinkbaar trappistenbier. De lichte zoetheid van de mout en
een subtiele bitterheid
maakt het plaatje voor
deze prachtige blonde
trappist compleet.

Saison

(vervolg)

La Trappe Dubbel
7 % alc.

Zwaar Blond

5,60

Het paradepaardje van
Brouwerij de Snor.
Een pittige blond met
een vleugje verse
gember wat dit bier
een extra dimensie
geeft.

Een pittige tripel
met Thaise smaken.
Rode chilipepers,
koriander, citroengras,
sinaasappels en laos.
Complex en toch erg
uitnodigend. Verwacht
het onverwachte!

6,30

Gebrouwen met
toewijding en
vernieuwende
eigenwijsheid. Een
dorstlessend blond
bier met hop en een
frisfruitige twist.

5,50

Lefort Tripel
8,8 % alc.

Texels Blond
5% alc.

Het Uiltje,
FF lekker met je bek
in het zonnetje
3,6 % alc.

6,20

6,50

5,70

6,50
5,00

Uniek bier gebrouwen
met gerst, haver
en tarwe. Met een
lekkere combinatie van
zoet, fruitig, bitter en
kruiden. Ook meerdere
keren verkozen tot het
beste bier ter wereld!

6,50

Oedipus Thai Thai
8 % alc.

Grutte Pier Blond
4,5 % alc.

Een heerlijk doordrinkbare IPA met weinig
alcohol. Lichtzoet,
gecombineerd met een
frisbittere zachte afdronk.

Tripel Karmeliet
8,4 % alc.

Trappisten

Trappisten

(vervolg)

Gebrouwen Door
Vrouwen Bloesem
Blond
6,2 % alc.

’s
H ar r y !
ip
Top T

5,00

Trippel

(vervolg)

6,90

7,00

Kompaan Vrijbuiter
7,1 % alc.
Een volle Porter met
chocolade en vanille.
Behalve de bitterheid
van geroosterd mout
heeft het bier een
opvallend hopkarakter.

Informeer ook
naar onze 12
bieren op de tap!

