frisdranken
OM HIER TE NUTTIGEN

BIERTJES

(flesje 0.2l)

Coca Cola

2.50

Hertog Jan blik

Coca Cola light

2.50

Hertog Jan fles

2.60

Coca Cola zero

2.50

Jupiler 0,0

2.60

Fanta

2.50

Amstel Radler

2.60

Sprite

2.50

Amstel Radler 0,0

2.60

Fanta Cassis

2.50

Fanta Lemon

2.50

Fuze Tea sparkling

2.50

Fuze Tea green

2.50

Fuze Tea mango camille

2.50

Fuze Tea perzik hibiscus

2.50

Bitter Lemon

2.50

Chaudfontaine blauw

2.50

Chaudfontaine rood

2.50

Tonic

2.50

Rivella

2.50

AA

2.50

Red bull

2.50

Capri Sun

1.00

Ranja (beker)

0.75

Ranja (kan)

3.00

Melkdranken
Chocomel

2.50

Fristi

2.50

Vruchtensappen
Appelsap

2.50

2.60

desserts
SOFTIJSCOUPES
Coupe: softijs als basis
Strawberry Sensation*

5.75

Oreo’s Flavour

5.75

Dame Blanche

5.75

Caramel Crunch

5.75

Cherry Berry

5.75

*alleen in het seizoen

bieren
Hertog Jan (blik)

2.60

Jupiler 0.0%

2.60

een biertje met een fris karakter,

een biertje met fris karakter,

vlotte verteerbaarheid en

vlotte verteerbaarheid en

toegankelijke smaak

toegankelijke smaak, maar

alcohol 5.2%

dan alcoholvrij

Hertog Jan (fles)

2.60

een biertje met een fris karakter,

Amstel Radler 0.0%

vlotte verteerbaarheid en

een natuurlijke mix van Amstel

toegankelijke smaak

bier en citroenwater, dubbel

alcohol 5.2%

verfrissend, maar dan alcoholvrij

Amstel Radler 2.0%

2.60

Seizoensbiertje

2.60

4.50

een natuurlijke mix van

vraag onze medewerkers naar

Amstel bier en citroenwater,

het biertje van dit seizoen

dubbel verfrissend
alcohol 2.0%

Texels Skuumkoppe

4.00

Leffe Brune

4.00

een karaktervol donker witbier

een authentiek abdijbier met

dat smaakt in ieder jaargetijde

een diepe, herfstbruine kleur

alcohol 6.0%

en een volle lichtzoete smaak,
beiden te danken aan de
donker gebrande malt
alcohol 6.5%

Leffe Blond

4.00

een authentiek blond abdijbier
waar een vleugje bitterheid
doorschemerd
alcohol 6.6%

bieren
			

Losse verkoop

He Johny

4.00

			

Losse verkoop

Dubbel Trubbel

4.00

Dit Duitse biertype is van lage gisting

Een dubbel zoals je hem wil; lekker

en zoetig van smaak. “Hé Johny...” is

zoet en vol van smaak. Je proeft

lichtvoetig en verwijst naar de tijd dat

een Dubbel en als je te veel ervan

we gezegend waren met 2 Nederland-

drinkt zíe je dubbel! Oeps...

se en enkele Duitse zenders. De lippen

Dubbel 7,2%

van de acteurs bleven vrolijk bewegen
nade de zin uitgesproken was
Knoeër

Münchener Helles 5,6%

4.00

“Knoeër op unne haup” na een
Oh Buurman

4.00

avondje flink doorzakken. Met

Een uitdagend blond bier. Het prikkelt

Knoeër is die kans aanwezig...

de smaak en wellicht ook je fantasie.

Knoeër is een zeer sterk blondje,
maar laat zich heerlijk temmen
in je mond
Sterke blonde 10,5%

Dootj mer wat lekkers

4.00

De dochter van

Met het voltallige personeel met

de Burgemeester

nog voltalligere liefde en toewijding

De dochter van de Burgemeester is

4.50

gemaakte Double IPA. Veel hop in de

een blond bier gebrouwen met

Whirlpool, een vrachtje voor het einde

gerstemout en Tettnanger en

van de hoofdvergisting en een bulk net

Hersbrücker Spät hop. Tijd,

daarna. Heerlijk, fruitig en aanwezig

aandacht en gist helpen haar op te

Double IPA 8,7%

groeien naar het blondje waar je
nachten van wakker kunt liggen

Bockie Bè

4.00

Blond 5,9%

Dit ondergistend biertje, is wel bokkig,
maar niet ontembaar. Zijn roots liggen
in het Bokkerijk, maar hij houdt wel

De scheepstimmerman

van een uitstapje. Een feestje hier of

De scheepstimmerman is een stevige

4.75

daar,of lekker op de bank; met Bockie

tripel. Een prachtig bier, waar je

bé is de stemming altijd goed

alleen of samen met vrienden van mag

Herfstbock 7,5%

genieten. En als we onze
Scheepstimmerman maken gaat er

Sgaele zeîver

4.00

ook altijd een deel in eikenhouten

Een kraakheldere, verfrissende pils

port-vaten om er als Tsaar weer uit te

met tonen van citrus en mango.

komen. Dit duurt zo’n negen maanden.

Zat zul je van dit bier niet gauw

Dat is lang wachten maar dan heb je

worden, maar je gaat er wel slap

ook wat. Gelukkig kun je nu al genieten

van ouwehoeren. Gezellig toch!

van deze tripel 9,5%

Pilsner 4,7%

