
 

 
 
 
 

 

 

  

Duvel   4,75                       Zwaar Blond |België | 8,5% 
Laat je verleiden door dit natuurlijke bier met een subtiel bitterheid, 
een verfijnd aroma en een uitgesproken karakter. De frisheid en kenmerkende 
schuimkraag maak ieder glas van Duvel speciaal.   

La Chouffe   4,95                     Zwaar blond | België | 8%  
La Chouffe is een blond niet gefilterd bier. De smaak is fris en licht fruitig, door 
toevoeging van Koriander. En ja, wordt het bier hier nou wel of niet 
gebrouwen door kabouters? 

Mc Chouffe 4,95              Bruin/Scoth Ale | België | 8% 
Het donkere, broertje van het blonde Kabouterbiertje met Schotse 
invloeden. Mc Chouffe is een bruin, ongefilterd bier, dat zowel hergist op 
vat als op fles. Heeft een fruitig boeket aangevuld met een licht bittere 
toets.    

Houblon Chouffe  4,95           I.P.A | België | 9%  
Dit bier won de World Beer Awards van de beste IPA in 2010. De aangename 
fruitsmaak in combinatie met de uitgesproken bittere hopsmaak maak dit 
bier een must om te proberen! 

Chouffe Soleil   4,95   Blond | België | 6% 

Een licht blond doordrinkbaar bier met een verfrissende en fruitige smaak. 
Chouffe Soleil is ongefilterd en kent hergisting op de fles. De smaak is fris 
en fruitig met een geheel van bloemen, citrus en peperige kruiden.  



 

De BIERBIJBEL 
 

De gastvrijheid op het platteland was vroeger 
enorm groot. Als men onderweg was, kon men 

overal terecht en tegen etenstijd aanschikken. Dat 
gold ook voor het rondreizende volk, zoals kooplui, 

scharenslijpers en zo meer. Maar niet alleen 
vroeger, ook tegenwoordig is gastvrijheid zeer 

belangrijk. Wij hopen dan ook dat u het gevoel heeft 
welkom te zijn en met plezier aan een van onze 

tafels zult aanschuiven. 

 
 
 
 
 
 

 
              

 

 

 

 

 

Texels Skuumkoppe 3,75     Donker Wit | Nederland | 6% 

De trots van Texels, tarwebier waarvan diverse hopsoorten en de 
kenmerkende bovengisting een vollere smaak geven dan aan een ander 
witbier. Donker witbier, puur, robuust, recht door zee: bier van Texels zelf. 

Texels Eyelander 3,75        Amber | Nederland | 5,5% 
Ooit kolkte er het water van de ruwe zee: de Eyerlander Polder, inspiratie 
voor dit bier. Zijn amberkleurige gloed dankt Eyerlander aan diverse soorten 
geroosterd mout. Ze zorgen in de smaak voor een karamelachtige noot. 



 

 

 

 

 

 
Desperados            4,50 
 is een bier met toegevoegd tequila-aroma met                 
en alcoholgehalte van 5,9% Vol. Daarom heeft het ook een zoete 
smaak, in tegenstelling tot een gewone pils. Het bier waar 
Desperados van gemaakt wordt is een lager bier. Desperados werd 
voor het eerst in 1995 gebrouwen in Frankrijk door Brasserie 
Fischer  

Barbar   4,95       Blond | België | 8%  
Barbar is een goudkleurig bier met een smeuïge schuimkraag en een 
krachtige neus. De smaak van honing is duidelijk aanwezig en word rijkelijk 
gecombineerd met toetsen van bloemen, kruiden en citrusvruchten.  

Maredsous Blond  4,50                    Blond | België | 8% 
De abdijbieren van Maredsous munten uit door hun geraffineerde fruitge 
aroma en een zeer fijne pareling. Maredsous Blond is harmonieus, fruitig en 
licht, met een droge, mild gehopte afdronk. 

Maredsous Bruin 4,50    Bruin/Dubbel | België | 8% 
De abdijbieren van Maredsous weerspiegelen de ziel van deze 
gelijknamige abdij gelegen in de Ardenne. Maredsous Bruin heeft een 
delicaat karamelbouquet met subtiele vleugjes donkere vruchten, 
chocolade en karamel.  

Maredsous Tripel 4,50      Tripel | België | 10%  
De Maredsous Tripel wordt in de abdij bij speciale gelegenheden 
geschonken. Zijn elegante zachtheid wordt gewaardeerd door de ware 
genieter. In de smaak versmelten de zure, zoete en bittere smaken tot een 
rijke en robuuste afdronk. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tequila_(drank)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lager_(bier)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasserie_Fischer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasserie_Fischer&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                        

 

 

 

 

Liefmans Fruitesse on the Rocks   3,75    Fruitbier/kriek | België |3,8% 
Liefmans is een cult brouwerij uit de streek van Gent die bekend is om haar 
heerlijke fruitbieren. De smaak van Liefmans Fruitesse is licht zoet met 
fruitoge accenten van aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes. Lekker 
met ijs!  

 
  

De Molen Vuur & Vlam    4,50      Indian Pale Ale | Nederland | 6,2% 
Een klassiek Engelse India Pale Ale, die niet is gefilterd en 
ongepasteuriseerd is. Het bier word hergist op de fles, heeft een koperige 
kleur en is van hoge gisting. Uiterst doordrinkbaar gehopt en heeft een zeer 
volle en ronde smaak.  

De Molen Moord & Doodslag 6,00 Imperial Stout | Nederland | 10,4% 
De Molen Moord & Doodslag is een imperial stout. Dit zeer donkere bier 
wordt gebrouwen in Bodegraven in Brouwerij de Molen. Het bier bevat 
rokerige tonen met smaken van vanille, koffie, chocolade en caramel. In 
combinatie met de romige schuimkraag is dit een bier tijd waarvoor je de tijd 
neemt om er volledig van te genieten.  

De Molen Storm & Bliksem 6,00         Indian Pale Ale | Nederland | 9,3% 
Deze dubbele IPA van de Molen heeft een prachtige oranje kleur en een aroma 
van sinaasappel. De smaak start vrij hop bitterig, met toetsen van tropisch fruit 
en grapefruit met daarbij vele zoete tonen waar vooral de karamel goed naar 
voren komt.  



 

 

 

WILLEMKEN      6,50                                        Nederland/Groenlo/5,8% 

Een heerlijk kruidig, licht fruitig bier met een smaak die doet denken 

aan een mengeling van gedroogde abrikozen en een vleugje 

banaan.Willem Anten was de allerlaatste stadsboer binnen de 

stadsgracht van Groenlo. Een markant mannetje in boerenkiel. 

Verstokte vrijgezel. Veelal sjoksend op klompen achter zijn houten 

kruiwagen. Een prettige en joviale verschijning! Altijd in voor een 

praatje en heel wat drupjes gezelligheid! Hij zou vast apetrots zijn 

geweest op dit naar hem vernoemde biertje! Een bier gemaakt van 

puur natuurlijke ingrediënten, die onlosmakelijk verbonden zijn met 

het (stads)boerenleven. Vier granen: gerst, tarwe, rogge en spelt. 

“Willemken” is een heerlijk kruidig, licht fruitig bier met een smaak 

die doet denken aan een mengeling van gedroogde abrikozen en 

een vleugje banaan. Proost! Laot ’t oe smaak’n! 

 

2 DUUSTER       6,50                                      Nederland/Groenlo/7,3% 

Een verrassend donker bier. Een samenspel van karamel en zoetige 

gedroogde vruchten. De overgang van dag naar nacht. Al 

eeuwenlang het mysterieuze grensgebied tussen waan en 

werkelijkheid, tussen droom en realiteit. De overgang van dag naar 

nacht. Al eeuwenlang het mysterieuze grensgebied tussen waan en 

werkelijkheid, tussen droom en realiteit. Vogelgekwetter verstomt 

en in de verte klinkt een uil in oelenvloch. Een vinnige vleermuis 

fladdert geruisloos voorbij. Duisternis verdrijft het licht. Het wordt 

donker… spannend donker in de schemering: Tweeduuster! Een 

mysterieuze dubbel van 7,5%. Sluit je ogen, ruik en proef een 

verrassend donker samenspel van karamel en zoetige gedroogde 

vruchten. Geniet dubbel op! Proost! Laot ’t oe smaak’n! 



 

MOOIEN MUITER    6,50                       Nederland/Groenlo/9% 

Een rebel, een liefhebber van vrijheid en zoeker naar onverwachte 

zijwegen.Stoer van buiten, gevoelig van binnen. Een mooie keerl 

met een rafelrand. Dat is een Mooien Muiter. Een echte 

eigengereide Achterhoeker. Binnen de gemeenschap, buiten het 

systeem. Achterhoeks en wereldwijs. Robin Hood in ‘t Montferland, 

John Lennon op de Zwarte Cross. Normaal en toch anders. Mooien 

Muiter is een stevige tripel, fruitig en kruidig en warm zonnig van 

kleur. Een bier dat tekent met smaken, maar nooit precies binnen 

de lijntjes. Proost! Laot ’t oe smaak’n! 

 

FROLIJKE FRANS    6,50                                Nederland/Groenlo/4,8% 

Heerlijk fris en fruitig, ietsje bitter met nuances van mandarijnen. 

Daar word je toch blij van!Het Frolijkste bier van Nederland. Bier 

met een knipoog. Kleine Frans is als jongste telg van een zeer 

bekende brouwersfamilie ooit in een ketel gevallen met een soort 

toverdrank, maar dan nog véél lekkerder, namelijk heerlijk 

schuimend bier. Sindsdien is Frans ongekend Frolijk geworden en 

gelukkig ook gebleven! Wil jij zelf deze uiterst Frolijke ervaring ook 

eens meemaken, probeer dan deze Frolijke Frans vanwege zijn zeer 

prettige smaakbalans: heerlijk fris en fruitig, ietsje bitter met 

nuances van mandarijnen. Daar word je toch blij van! Proost! Laot ‘t 

oe smaak’n!  

 

KORNUIT JAJEM       5,50                               Nederland/5,9%  

Kornuit JAJEM is een mix van Kornuit pils, JAJEM Jenever en 

natuurlijke citrus aroma’s. Deze biermix heeft een licht zoete, 

frisse smaak en 5,9% alcohol. Het is een ideale drank voor 

tijdens een feestje, op een festival of in de zon op het terras. 



 

  

Koninck is een amberkleurig bier van hoge gisting. Het bier wordt 

gebrouwen door De Koninck en is het pronkstuk van de brouwerij. Door 

zijn niet al te hoge alcoholpercentage van 5,2% is het een vrij makkelijk 

bier met een zeer toegankelijke smaak. Het bier smaakt licht hoppig en 

heeft tonen van karamel en kaneel.  Uiteindelijk heeft de afdronk een 

lichte bitter. In combinatie met gevogelte, vette vis of jonge kazen is dit 

heerlijk om te drinken. Doordat het makkelijk drinkt, drinkt u er snel nog 

eentje. Oftewel een biertje dat smaakt naar meer ! Schenk dit biertje 

lekker koud, rond de vijf graden Celsius. 

Grolsch Puur Weizen           4,00                           Nederlands/weizen/ 0.0% 
is een natuurtroebel tarwebier gebrouwen volgens het Reinheitsgebot. 
Geniet van de volfrisse weizensmaak en de karakteristieke geuren van fruit 
en kruidnagel. 

Grolsch Radler 0.0%      3,25                        Nederlands/radler/0.0 
 is gemaakt van alcoholvrije pils met citroen- en sinaasappelsap. Hierdoor 
heeft het de typerende bittere smaak van bier en de lekkere friszoete 
smaak van vruchtensap. Door deze combinatie is Grolsch Radler 0.0% 
aangenaam fris van karakter. Het is natuurlijk gebrouwen met pure 
ingrediënten 

Grolsch Premium 0,3ltr      2,85                         Nederlands/pilsner/5.0%  
Pilsner is vol van smaak met een aangename bitterheid en een rijke 
afdronk. Het wordt gebrouwen met twee soorten hop: één voor de 
bitterheid en één voor het aroma. Dit geeft Grolsch Premium Pilsner 
haar unieke karakter.  



 

 

 

Grolsch Radler        3,25                                 Nederlands/radler/2.0% 
Echt, echt, echt! Dat is Grolsch Radler Citroen - met 35% minder suiker*. 
Echt gebrouwen van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en ons 
sprankelende bronwater. Daarna gemixt met echt vruchtensap door onze 
meesterbrouwers. Het is licht zoet en echt frisse citrus smaak.  

Grolsch 0.0%             3,00                                   Nederlands/alcoholvrij/0.0 
bier is gebrouwen met zorgvuldig geselecteerde gerstemout, 2 soorten 
hop en ons sprankelende bronwater. Dankzij een unieke gistsoort en de 
modernste brouwtechniek is dit bier alcoholvrij met behoud van een 
volle, frisse smaak. Grolsch 0.0% is daarmee de perfecte dorstlesser 
voor elk moment. 

De Grolsch Kruidige Tripel                                Nederlands/trippel/8.3% 
is gebrouwen met kardemom, koriander en citroengras. De toevoeging van 
deze kruiden geven de Grolsch Tripel een onderscheidend karakter en een 
frisse smaak. 

Grolsch Klassieke Blond                                 Nederlands/blond/6.7% 
is gebrouwen met water, mout, hop en een speciale Belgische abdijgist. 
Dit samenspel van ingrediënten geeft het bier een licht bloemige geur en 
een subtiel bittere smaak. 



 

 VAN DE TAP  

Grolsch Premium Pilsner                                         Nederlands/premium/5.0% 
0.25ltr  2,50  0.4ltr 3.75   0.5ltr 4.50  
is vol van smaak met een aangename bitterheid en een rijke afdronk. Het 
wordt gebrouwen met twee soorten hop: één voor de bitterheid en één 
voor het aroma. Dit geeft Grolsch Premium Pilsner haar unieke karakter. 

Grolsch weizen       0.4ltr                                          Nederlands/ weizen/5.1% 

Puur Weizen is een natuurtroebel tarwebier gebrouwen volgens het 

Reinheitsgebot. Puur water uit eigen bron, originele Duitse gist en speciaal 

voor G rolsch 

La Chouffe                                                     Belgisch/blond/8% 

is het meest verkochte bier van Achouffe. Deze blond met 8% 

alcohol is ongefilterd en gist na op de fles. Het fruitige bier is 

gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak. La Chouffe is 

een uitstekende begeleider van onder meer mosselen, tonijn en 

zeeduivel. Ook met lamsvlees, varkenshaas en kip gaat La Chouffe 

uitstekend samen. 



 

  

Erdinger Weissbier                                        duits/weizen/5% 
 -  0,5ltr Hefe Weizen is een klassieker. Vol fruitige aroma's van onder meer 

banaan is het genieten van deze Duitse bierspecialiteit. Een heerlijk bier voor 

op het terras, in combinatie met salades of met licht gekruide kip of 

varkensvlees. 

’t IJ Zatte                    Tripel | Nederland | 8% 
Het eerste bier dat in 1985 uit onze tanks kwam en dus 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. Een heerlijk bier om in elk 
jaargetijde van te genieten. €5,95 

’t IJ IPA              India Pale Ale | Nederland | 7% 

Onze I.P.A. is een donkerblond bier met een uitgesproken hopsmaak.  
In onze I.P.A. hebben we niet alleen tijdens het brouwen, maar ook tijdens 
het rijpen hop aan het bier toegevoegd. Dat zorgt voor heerlijke aroma’s 
van grapefruit en bloemen. Een bier met een fruitige, bittere afdronk die 
lekker lang blijft hangen. €5,95 
 

’t IJ IJwit            Wit| Nederland | 6,5% 
Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk lekker doordrinkt. Licht 
troebel, mooi goud van kleur en met een mooie, zachte schuimkraag. 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. €5,25 

http://www.brouwerijhetij.nl/hop-niemand-brouwt-zijn-bier-nog-zonder/


 

 

 

 

 

  

Vedett IPA                                        Belgisch/blond/5.0% 

is gebrouwen in brouwerij Moortgat. door de unieke dry 

hopping is er een zeer unieke en speciale smaak gecreëerd. 

fruitig, met bloemige tonen dat weg geeft aan hinten van 

karamel en fijne zoetheid. Met een lange afdronk. 

IJwit 

 is een bier van Brouwerij 't IJ te Amsterdam. IJwit is een witbier, een 

blond bier gebrouwen met gerstemout en tarwemout. De IJwit is 

gekruid met citroen en korianderzaad en bevat 6,5% alcohol. 

Vraag ook naar onze wisseltap 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_%27t_IJ
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witbier


 

 

Share  your bier  14,95 per fles                             0,75ltr/België  

Grimbergen blond,dubbel of blanche 

 

Bij share bier word een schaaltje met nacho’s en worst 

geserveerd. Dus snaaien en drinken met vriend of vrienden. 

 

Het bier afkomstig van de feniks is aan authentiek 

ambachtelijk en smakelijk abdij bier geprezen om zij mooie 

balans tussen fruit en kruidigheid. 

Laat je verassen door 4 geweldige tapbiertjes met worst, 

hapjes,ham nacho’s,nootjes en wat kaas    19,95 p.p 


