FRUIT & GUEUZE
Al eeuwenlang drinkt de Europeaan fruitbier. De Kelten dronken appelbier en de Belgen kersenbier. In België
kent men een honderden jaren oude traditie om fruitbieren te maken. De meest bekende soort is de Kriek
Lambiek. Kriek is een Belgisch woord voor kers. Lambiek is een bier van spontane gisting. De gisting wordt
spontaan genoemd, omdat men er geen gist aan toevoegt maar alleen wilde gist in het bier terecht laat
komen. Dit proces van spontane gisting gebeurde van oudsher in de Zennevallei. Daar zijn genoeg wilde
gisten om het gistingsproces spontaan te laten gebeuren.

LINDEMANS PECHERESSE | 2.5% | 25 cl | BE

3.90

Lambiek | perzik | zuiver | gevaarlijk lekker

HOEGAARDEN ROSÉ | 3.0% | 30 cl | BE

TIMMERMANS BLANCHE LAMBICUS | 4.5% | 37.5 cl | BE

BELLE-VUE KRIEK | 5.1% | 30 cl | BE
HOEGAARDEN VERBODEN VRUCHT | 8.5% | 33 cl | BE

3.50

Uitgesproken | krachtig | mineraliteit

3.50

Gastronomisch | delicaat | droog

4.90

ROSÉS

4.90
4.90

Appelcider | frisse dorstlesser | toegankelijk | glutenvrij

4.75

Beste appelcider van NL | fruitig | sappig | friszuur

CHARDONNAY | Domaine de Valmas | Vin de Pays d'Oc | Frankrijk
SAUVIGNON BLANC | Gosseaume | Touraine | Frankrijk
RIESLING TROCKEN | Raddeck | Rheinhessen | Duitsland

GLAS | FLES

4.25 | 19.50

2.75

Fris | lichte bitterheid | kruidig

3.75

Zachte smaak | licht | matig zoet en zuur | kruidige aroma

2.75

Lemon & Lime | fris | licht zoet

REDS
VILARES | Vino Alentejano | Encosta de Guadiana | Portugal

MALBEC | Kaiken | Mendoza | Argentinië

4.25

Extreem bitter | niet voor iedereen | kruidig

2.75

Heldere smaak | fris | delicaat

FRANZISKANER WEIZEN | 0.5% | 50 cl | DE

5.25

Romig | banaan | friszuur

HERTOG JAN BASTAARD APPEL & CITROENGRAS | 2.7% | 30 cl | NL

4.25 | 19.50

We have to many hard liquors and spirits to mention.
Tell us what you'd like so we can suggest.

10.00

NON-ALCOHOLIC

NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
4.50

Matcha tea | citroen | rode peper | basilicum
GLAS | FLES

4.25 | 19.50

PINOT NOIR | Raddeck | Rheinessen | Duitsland

Rabarber-lavendel thee | limoen | blauwe bes | aardbei

4.00

THE PINK PANTHER
3 Cents Pink Grapefruit soda | grapefruit | cranberries

5.25 | 26.00

SODAS

5.50 | 27.00

CLASSIC SODAS (COCA COLA etc.)
SCHULP APPELSAP
SCHULP PERENSAP
SCHULP SINAASAPPELSAP
3 CENTS ORIGINAL TONIC
3 CENTS AEGEAN TONIC
3 CENTS PINK GRAPEFRUIT SODA
SCHWEPPES PREMIUM HIBISCUS TONIC
SCHWEPPES PREMIUM GINGER CARDAMOM TONIC
SCHWEPPES PREMIUM GINGER ALE
VIGO KOMBUCHA MAPLE
DIETZ PEPPERMINT MATCHA TEA
DIETZ RABARBER LAVENDEL TEA
JAMAICAN ORIGINAL GINGER BEER
TING JAMAICAN GRAPEFRUIT SODA

38.00

-BRING ON THE NIGHTGIN & TONICS
BRICK GIN

7.50

3 Cents Aegean tonic | grapefruit

8.50
9.00

3 Cents Original tonic | cranberries | rozemarijn

BROCKMANS GIN

9.50

Schweppes Premium Hibiscus tonic | grapefruit | blauwe bes

GIN MARE

9.50

1724 Tonic | basilicum | zwarte peper

SYLVIUS

9.50

Schweppes Premium Ginger Cardamom tonic | appel | tijm

COPPERHEAD

PREMIUM BEER COCKTAILS

2.85

TAKE ME TO THE TROPICS

10.00

8.00

Diplomatico Planas Rum | ananas sap | Brand weizen | salie

SPICY & STOUT

9.00

BREWDOG VAGABOND PALE ALE | 4.5% | 33 cl | GB

NORTHERN DELIGHT

4.90

Napue Gin | Northern Delight | weizen | Hibiscus bitters | rozemarijn

3.90

SIGNATURE COCKTAILS

3.50

BARREL AGED NEGRONI

4.90

THE MEXICAN

9.00

Zacht bitter | mooie zuren | citrus

MONGOZO WIT GLUTENVRIJ | BIO | 5.0% | 33 cl | BE
1e glutenvrije bier | citrus | fruitig | zacht

GRISETTE | BIO | 5.5% | 25 cl | BE
Verfrissend | strogeel | mooie bitters | blond bier

JOPEN HOP ZIJ MET ONS | 6% | 33 cl | NL
Tropische smaken | citrus | lichte bitterheid

9.50

In house barrel aged Negroni based on Copperhead Gin

8.00

BEERSBARRELS.NL

BEERS & BARRELS BREDA | CERESSTRAAT 15 A1
T 076 303 62 00 | BREDA@BEERSBARRELS.NL
DOWNTOWN UTRECHT | OUDEGRACHT AAN DE WERF 125
T 030 636 87 44 | OUDEGRACHT@BEERSBARRELS.NL

Corralejo Reposado | limoen | Ting | Black Sea Salt

THE WHITE MOSCOW MULE

6.50

Partisan vodka | limoen | Old Jamaican Ginger Beer | Angostura bitters | komkommer

DARK ’N STORMY

8.00

Diplomatico Mantuano | limoen | Old Jamaican Ginger Beer

THE DONALD
Rowan’s Creek Bourbon | ahorn siroop | munt | Angostura bitters

10.00

2.75
2.80
2.80
2.80
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
4.00
4.00
4.00
3.00
3.50

ENJOY GOOD FOOD, DRINKS
& FRIENDS

Nuestra Soledad Ejutla | Ancho Reyes | limoen | stout siroop | ginger ale

GLUTENVRIJ

4.50

Appelsap | munt | Schweppes Ginger Cardamom tonic

4.75 | 23.50

Licht | elegant | rood fruit | rokerig

3.25

Verfrissend | goudblond | citrus aroma

4.50

BERRY NICE TEA
AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

4.50 | 22.00

3.25

Spicy | fris | gember | citrus

PAULANER WEISSBIER RADLER | 2.7% | 50 cl | DE

LAGAVULIN 16 YRS

-LIKE A VIRGIN-

GLAS | FLES

Fentiman’s Herbal tonic | orange zest | koriander

Groene appel | fris | citroengras

HERTOG JAN BASTAARD GEMBER & CITROEN | 2.7% | 30 cl | NL

WHAT’S YOUR POISON?

5.50 | 27.00

Vol | smokey | spicy | lekker bij steak

NAPUE

3.25

Fruitig | zacht | fris | licht bitter

ERDINGER ALCOHOLARM | 0.5% | 35.5 cl | DE

6.00

Single Malt Whisky Lowland

Krachtig | rijp | houtlagering | zwart | kruidig

MOMBASA STRAWBERRY

ALCOHOLARM (VANAF 0.5%)
BREWDOG NANNY STATE | 0.5% | 30 cl | GB

6.00

Single Malt Whisky Speyside

Single Malt Whisky Islay

Klassiek | romig | vol | soepel

BRINDISI RISERVA UNICO | Italië

4.00

Kentucky Whiskey

5.25 | 26.00

Zwoel | kruidig | soepel

MERLOT | Domaine de Valmas | Vin de Pays d'Oc | Frankrijk

4.00

6.00

ROWAN’S CREEK BOURBON

GLENKINCHIE 12 YRS

4.75 | 23.50

3 Cents Original tonic | munt | aardbei

BUDWEISER B FREE | 0,5% | 33 cl | CZ

Scotch Blended Whisky

SINGLETON SPEY CASCADE 12 YRS

4.50 | 22.00

Absolute aanrader voor iedereen die een mooie steak heeft gekozen uit ons Dry Aged aanbod!

ALCOHOLVRIJ 0.0%

HOEGAARDEN RADLER 0.0 | 0.0% | 25 cl | BE

JOHNNY WALKER RED LABEL

4.00

Tenessee Whiskey

RIOJA RESERVA | Tempranillo | Gómez Cruzado | Spanje

HOEGAARDEN WIT 0.0 | 0.0% | 33 cl | BE

-DOCTOR’S
ORDERS-

ORIENTAL SPICED TEA

Peercider | frisse aroma’s | aardbeien | zwarte bessen

JUPILER 0.0 | 0.0% | 25 cl | BE

5.95

Kruidig | droog | fruitig | fris

Cider is een heerlijk, licht alcoholische appel-peren drank, variërend van 4% tot 8% alcohol. De kleur varieert
van licht geel, via oranje naar bruin. De verschillen in kleur en helderheid worden voornamelijk veroorzaakt
door de mate van filtering tussen het persen en het fermenteren. Er zijn ook appel varianten die een volkomen
heldere cider geven zonder dat er filtering aan te pas komt. Er worden ciders met en zonder koolzuur gemaakt,
de variant met koolzuur komt echter het meest voor. Naast appelcider worden er ook heerlijke ciders van
andere fruitsoorten gemaakt.

BEAR CIDER | 5% | 33 cl | NL

PINOT GRIGIO | Borgo Pallazo | Veneto | Italië

LES CHARMETTES | Vin de Pays d'Oc | Frankrijk

CIDER

MAGNERS CIDER LONGNECK | 4.5% | 33 cl | IR

VERDEJO | La Posada | La Mancha | Spanje

Vol | tropisch fruit

Koriander | sinaasappelschil | zacht | rijk

MAGNERS BERRY CIDER | 4.0% | 33 cl | IR

WHITES

5.90

Donkere kersen | rood fruit | friszuur

200 ml

Irish Whiskey

JACK DANIEL’S

Kruidig | droog | sappig

Dorstlessend | mooie zuren | zacht bitter

BUSHMILLS ORIGINAL

Fris | fruitig | licht mousserend | piccolo

3.90

Licht zuur | zoet tintje | spontane gisting | een van onze favorieten

BELLE-VUE GUEUZE | 5.1% | 25 cl | BE

SCAVI & RAY | Prosecco | Veneto | Italië

Fris | stuivend | citrus

On the rocks | kers | open gisting | friszuur

WHISK(E)Y

GLAS | FLES

3.50

Frambozen | zoetig | fris

LIEFMANS FRUITESSE | 3.8% | 25 cl | BE

-SPARKLING
SCREW IT -

UTRECHT AT THE HARBOUR | VEILINGHAVENKADE 177
T 030 293 75 63 | HARBOUR@BEERSBARRELS.NL
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-TAPTAFELS-

PILSENER & LAGER

Met vrienden je eigen biertje tappen!
Je eigen tafel met je eigen tapkraan. Geniet met je vrienden, familie of collega’s van een heerlijk zelf getapt
biertje. Bij ons wordt je fust aan het begin en aan het einde gewogen en betaal je vervolgens de kilo’s die
er uit zijn. Uitermate geschikt voor een verjaardag, personeelsuitje, uitje met sportteam en natuurlijk voor
een gezellig avondje uit. De taptafels zijn vanaf 6 personen te reserveren. Jupiler per KG.
10.00

GOED TE COMBINEREN MET “FINGER-LICKING GOOD FOOD”!

Pils (ook pilsener of pilsner genoemd) is een soort bier dat voor het eerst door de Duitser Josef Groll in
de stad Pilsen (Tsjechisch: Plzeň) in het voormalige Oostenrijk-Hongarije en het huidige Tsjechië werd
gebrouwen. De naam is afgeleid van de naam van de stad. Pils bevat ongeveer 5.0% alcohol. Het is een
ondergistend bier met een goudgele kleur.

CORONA EXTRA | 4.5% | 33 cl | MX

4.90

Helder | fris | dorstlessend | limoen

BECK’S | 5.0% | 33 cl | DE

3.50

Puur | fris | krachtig | Duitsland nr. 1 export bier

BUDVAR PILSNER | 5.0% | 33 cl | CZ

DRIE HOEFIJZERS & HET BROUWHUIS
Al sinds 1628 wordt er in Breda bier gebrouwen met de naam De Drie Hoefijzers. Vernoemd naar de herberg
“De Drij Hoefijsers”, gevestigd tegenover de toenmalige brouwerij aan de Boschstraat in de binnenstad van
Breda. Vanaf 1887 werd het bier gebrouwen in de Ceresstraat (Ceres is de godin van het graan) en sinds 1930
in het ‘nieuwe’ brouwhuis, waar we nu zijn. In deze monumentale brouwzaal staan nog de authentieke koperen
brouwketels! De Drie Hoefijzers Brouwerij behoorde tot één van de belangrijkste van Nederland.
In 1962 is de naam vervangen door Breda Bier en later zijn op deze locatie ook nog andere bieren gebrouwen,
zoals Skol, Oranjeboom en Drie Hoefijzers Klassiek. Inmiddels zijn de Bredase brouwers opgenomen in de
Belgische brouwerijgroep AB InBev en in 2004 is het recept voor Drie Hoefijzers Klassiek bier formeel overgedragen aan café-restaurant-brouwerij De Beyerd in de nabijgelegen Boschstraat. Daar wordt het met passie
volgens het originele recept gebrouwen. Bij Beers & Barrels mogen wij het schenken… “back to the roots”!

BEERS

SAISON DUPONT BIOLOGIQUE | 5.5% | 25 cl | BE

Het (Belgische) witbier dankt haar naam aan de kleur van het bier. In België wordt het witbier gebrouwen
van ongemoute tarwe, waaraan wel allerlei ingrediënten mogen worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld
koriander en sinaasappelschillen. Het troebele Belgische witbier bevat minder tarwe dan de Duitse
Weizenbieren en is zoetzurig en kruidig van smaak.

HOEGAARDEN | 4.9% | 33 cl | BE

3.50

HIGH BEER*
6 FLESJES SPECIAALBIER DELEN MET 2 PERSONEN

Prijswinnend | citroen | sinaasappel | milde weizen

ANDERSON VALLEY BLOOD ORANGE GOSE | 4.2% | 35.5 cl | US

COMBINEREN MET:

P.P.
P.P.

24.50
37.50

3.25
5.25
2.75
2.90
3.90
3.90

Citrusgeuren | lichtzoet | fris | koriander | sinaasappelschil

3.90

GEBROUWEN DOOR VROUWEN GIN WEIZEN | 6.0% | 33 cl | NL

ANDERSON VALLEY BOONT | 5.6% | 35.5 cl | US

5.95

3.75
3.75
4.25

Pittig witbier | gin kruiden | jeneverbes | koriander | sinaasappelschil

BLOND
Een blond is een bier met een goudgele kleur. In principe is een blond bier van hoge gisting en blonde
bieren van lage gisting worden doorgaans pils of dort genoemd. Net als bij deze ondergistende bieren
wordt voor blond bier van lichte moutsoorten als pilsenermout gebruik gemaakt. Het alcoholpercentage
kan variëren tussen de 4.5% en 9.0%.
De smaak van een blond bier is over het algemeen soepel. De lichte mouten hebben meestal niet zo'n
uitgesproken smaak, zodat hop en gist de boventoon voeren. Met name Belgische blonde bieren kunnen
door de gebruikte gisten een fruitig boeket hebben. In Nederlandse blonde bieren zal deze fruitigheid
eerder met aromatische hop worden bereikt, wat een licht bittere smaak tot gevolg heeft.

Droog gemout | fris | lang hoppige afdronk

3.90

Citroengras | szechuanpeper | fruitige aroma’s

BROUWERIJ ’T IJ IJWIT | 6.5% | 25 cl | NL

3.90

Fris | koriander | citrustonen | licht zoet | dorstlesser

JOPEN MOOIE NEL | 6.5% | 25 cl | NL

3.90

I.P.A. | bloemig | fris | doordrinkbaar

LEFFE BLOND | 6.6% | 25 cl | BE

3.90

Fruitig | licht zoet | sinaasappel | pittige afdronk

LA CHOUFFE | 8.0% | 25 cl | BE

3.90

Zwaar blond | complex | koriander | citrus | vol en rijk

THE CALLING I.P.A. BOULEVARD | 8.5% | 25 cl | US
Hoppig | tropisch fruit | stevige body | lichtzoet | moutig

3.90

BROUWERIJ ’T IJ FLINK | 4.7% | 33 cl | NL

4.25

Diepe gouden kleur | mooi gehopt | citrus

VAN DE STREEK BROEDERS | 6.0% | 33 cl | NL

3.75

Fris | hoppig | tarwebier | Utrecht | biologisch

BRUGSE ZOT | 6.0% | 33 cl | BE

4.25

4 moutsoorten | citrus | doordrinkbaar

GEBROUWEN DOOR VROUWEN BLOESEM BLOND | 6.2% | 33 cl | NL

4.25

Vlierbloesem | bloemig | fris | licht bittertje | soepel

FLOREFFE BLONDE | 6.3% | 33 cl | BE

3.75

Rijk | aromatisch | licht zoete afdronk

SEEF BIER | 6.5% | 33 cl | BE

4.75

Antwerpen | ongefilterd | kruidig

LEFFE ROYAL WHITBREAD GOLDING | 7.5% | 33 cl | BE

4.25

Verfijnd | citroen | hars | elegant

WISSELTAPS
Regelmatig wisselend aanbod seizoens - en lokale bieren op tap.

OMER | 8.0% | 33 cl | BE

4.50

Traditioneel blond | rijk in smaak | kruidig

DUVEL | 8.5% | 33 cl | BE

4.50

Moeder der blond bieren | prikkelend | fris

HOEGAARDEN GRAND CRU | 8.5% | 33 cl | BE
Grote schuimkraag | sinaasappelschil | moutig

4.25

3.50

Pierre Celis | citrus | koriander | moutig

Wisselend aanbod per seizoen | vraag het ons

OEDIPUS MANNENLIEFDE | 6.0% | 25 cl | NL

Amber is een benaming die gebruikt wordt voor sommige bieren van hoge gisting. In tegenstelling tot
wat het doet vermoeden, verwijst het woord "amber" niet naar de biersoort maar slaat het enkel op de
kleur van het bier, amberkleurig dus. Deze kleur wordt verkregen wanneer de brouwer zogenaamde
"special B" mout gebruikt tijdens het brouwproces. Een gedeelte van de gerst is namelijk wat zwaarder
gebrand en geeft kleurstoffen af. Ook zorgen deze granen voor een wat intensere smaak van bijvoorbeeld
kruiden of karamel.

4.50

5.25

4.50

4.25

Fruitig aroma | diepe smaak | hoppige afdronk

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE | 10.0% | 30 cl | NL

4.75

Vol | American bitter stijl | delicaat gehopt

Amber ale | kruidig | karamel | spicy bittertje | honing | mellow
MAXIMUS PANDORA | 6.0% | 33 cl | NL
Pale ale | licht bittertje | fris | fruitig.
ROGUE DEAD GUY ALE | 6.8% | 35.5 cl | US
Orange ale | sinaasappel | karamel | frisse bitter
HERTOG JAN KARAKTER | 7.5% | 30 cl | NL
Zoet | hoog in de mout | zacht en zwoel

I.P.A.
Vanaf de 17e eeuw had Engeland veel overzeese kolonies en al het bier voor de Engelse soldaten en burgers
werd met behulp van schepen naar de andere kant van de wereld gebracht. Een zeilschip was bijna vijf
maanden onderweg naar India - te lang om het gewone bier goed te houden. Nu wisten de Engelse brouwers
dat, door aan het bier meer hop toe te voegen en het alcoholgehalte te verhogen, het bier langer houdbaar
bleef. Vandaar dat al het export bier wat zwaarder gehopt werd en daardoor bitterder en hoger van alcoholgehalte was. Zo ontstond gedurende de 18e eeuw India Ale. Veel later ontstond India Pale Ale (IPA). Er werd
gebruik gemaakt van licht-kleurige moutsoorten, vandaar de naam Pale (bleek).
Moderne I.P.A.’s zijn strak en droog, voornamelijk te danken aan de aromatische (Amerikaanse) hopsoorten.
Tegenwoordig wordt er veel geëxperimenteerd met deze stijl, waaronder double, triple en white I.P.A.’s.

BREWDOG DEAD PONY CLUB | 3.8% | 33 cl | GB
TWO CHEFS FUNKY FALCON | 5.2% | 33 cl | NL

5.50

VEDETT I.P.A. | 5.5% | 33 cl | BE

5.65

Zachte I.P.A. | toegankelijk | romig

4.50

Spannend | kiwi | lychee | hoog bitter gehalte

BREWDOG PUNK I.P.A. | 5.6% | 33 cl | GB
DE EEM TASTY LADY | 6.2% | 33 cl | NL

EMELISSE BLOND I.P.A | 6.8% | 33 cl | NL

5.50
4.50
4.75

TRIPEL

4.50
5.75

Intens bitter | karamel | citrus | voor de gevorderden

5.75

Grapefruit | dennentakken | scherpe hop bitterheid

5.50

Niet voor mensen met een zwak hart | 3x gehopt | robuust

STOUT & PORTER
Porter, een uit pure donkere mout gebrouwen bier van hoge gisting. Stout is een variant van de biersoort
Porter, die in mindere mate dezelfde kenmerken bezit. Over het algemeen genomen is een Stout een
Porter met een hoger alcoholpercentage (een “Sterke” Porter). De eerste stout werd gemaakt in Londen
rond 1730. Lange tijd bleef het een Engelse bierstijl, met varianten als 'Russian Imperial Porter' en 'milk
Porter', ook wel 'sweet Porter' genaamd, later adopteerde Arthur Guinness het in Dublin en maakte er
een wereld bekende biersoort van.

GUINNESS DRAUGHT | 4.2% | 50 cl | IR

Tripel heeft een alcoholpercentage van 7 tot 9%. Door het hogere alcoholpercentage heeft tripel ook een
hoger koolzuurgehalte. Een tripel is overigens niet de overtreffende trap van een dubbel. Het zijn zeer
verschillende biertypen, hoewel er wel meer mout in een tripel zit dan in een dubbel. De oorsprong van
de term is onbekend, hoewel de belangrijkste theorie is dat het op de een of andere manier de kracht
van het bier aangeeft. De naam werd gebruikt in 1956 door de Trappistenbrouwerij in Westmalle om hun
sterkste bier een naam te geven, hoewel zowel de term tripel en het soort bier (sterke Pale Ale) al voor
1956 bestonden. Later waaide deze benaming over naar de Verenigde Staten en andere landen en wordt
nu gebruikt door een reeks van Craft-brouwers voor een sterke Pale Ale in de stijl van Westmalle-Tripel.

4.75

3 granen | koriander | krachtig | rijk in smaak

5.25

Fris | oranjebloesem | bitterheid in afdronk
Spicy | galanga | citroengras | rode peper

4.75

4.50

Warme indruk | karamel | aromatische mout smaak

OEDIPUS THAI THAI | 8.0% | 33 cl | NL

FLYING DOG RAGING BITCH | 8.3% | 35.5 cl | US

EMELISSE TRIPEL I.P.A. | 10.0% | 33 cl | NL

Aardse tonen | donker fruit | zachte bitterheid

SCHELDEBROUWERIJ ZEEZUIPER | 8.0% | 33 cl | BE

4.90

Cascade hop | intense frisheid | citroen tonen

3.90

Geroosterde smaken | gekonfijt fruit | rozijnen

GEBROUWEN DOOR VROUWEN TRICKY TRIPEL | 7.8% | 33 CL | NL

LEFFE ROYALE CASCADE I.P.A. | 7.5% | 33 cl | BE

FLYING DOG THE TRUTH | 8.7% | 35.5 cl | US

Bruine suiker | geroosterde noten | karamel

GOUDEN CAROLUS CLASSIC | 8.5% | 33 cl | BE

4.90

Easy to drink | Sauvin hop geeft frisheid | zacht

3.75

Vol | licht zoet | toffee | kruidnagel

LEFFE RADIEUSE | 8.2% | 33 cl | BE

4.75

Aromatisch | fruitig | hoppig | milde bitterheid

Pure chocolade | koffie | gedroogde pruim

HERTOG JAN DUBBEL (KRUIK) | 7.3% | 50 cl | NL

3.90

Gebrouwen door 5 lady’s | kruidig | koriander | citrus

Dubbel verwijst naar een oud gebruik waarbij de brouwer kruizen op zijn vaten bier zette. Één kruis
was een licht alcoholisch bier, gebrouwen met weinig mout. Gebruikte hij meer mout, dan verkreeg
hij meer alcohol, twee kruizen, een dubbel dus. De termen ‘enkel’, ‘dubbel’ en ‘tripel’ verwijzen naar
de hoeveelheid graan per liter water die bij het brouwen gebruikt wordt, hoe meer graan, hoe meer
suiker, hoe meer alcohol. Qua kleur kenmerkt dubbel zich door zijn mooie donkere kleur van middelbruin tot donkerbruin.

BROUWERIJ ’T IJ NATTE | 6.5% | 33 cl | NL

4.90

Frisse Pale Ale | citroengras | vooral veel funkiness!

CHRISTOFFEL WEISSEN I.P.A. | 6.5% | 30 cl | NL

LEFFE BRUIN | 6.5% | 30 cl | BE

4.50

California | hoppige en fruitige smaak | goed doordrinkbaar

DUBBEL I BRUIN

FLOREFFE DUBBEL | 6.3% | 33 cl | BE

5.75

Fruitig | bitter | meloen | zwarte bes

Smaak explosie | zoet | vol hop en bitters
DE KONINCK | 5.2% | 33 cl | BE
Gember | kruidig | delicate afdronk

5.25

ST. BERNARDUS ABT 12 | 10.0% | 33 cl | BE

JOPEN ONGELOVIGE THOMAS | 10.0% | 33 cl | NL

AMBER

BREWDOG 5 AM RED ALE | 5.0% | 33 cl | GB

Oudste brouwerij | ongefilterd | mooie gistsmaak

SINT BERNARDUS WIT | 5.5% | 33 cl | BE

Voorheen gebrouwen in de koperen ketels in dit pand!!!
Pilsener | fruitig aroma | zachte frisse smaak | licht bittertje

GOOSE ISLAND I.P.A. | 5.9% | 25 cl | US

WEIHENSTEPHANER HEFE WEIZEN | 5.4% | 50 cl | DE

6.25

6.25

Enige witte trappist ter wereld | fris | licht citrus

TAPBIEREN

5.25

DE MOLEN OP&TOP | 4.5% | 33 cl | NL

3.25

4.75

3 granen | koriander | krachtig | rijk in smaak

Een Quadrupel is een bier van 10% alcohol of hoger. Er is behoorlijk wat onenigheid over wat een Quadrupel
nu precies is qua stijl. Van oorsprong is het een sterk Trappisten bier van La Trappe. In de Verenigde
Staten verwijzen ze naar een “strong style of dark ale with a spicy, ripe fruit flavor”

4.90

Gose bier | sinaasappel | zeezout | koriander | licht fruitig | kruidig

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST | 5.5% | 33 cl | NL

* ALLEEN OP RESERVERING

HERTOG JAN WEIZENER | 5.7% | 25 cl | NL

WATOU’S WIT | 5.0% | 25 cl | BE

JOPEN TRINITAS | 9% | 33 cl | NL

Gerstewijn | rijp | vol | krachtig

Fris | zoet | koriander | sinaasappelschil

TWO CHEFS TROPICAL RALPHIE | 5.0% | 33 cl | NL

5.75

Tropische vruchten | limoen | karamel | donker goud

4.50

Farmhouse ale | kruidig | grapefruit | licht pepertje | droge afdronk

Weizen betekent in het Duits letterlijk tarwe. Weizenbier moet minimaal 50 procent tarwemout bevatten,
waardoor het een extra volle schuimkraag krijgt. Het Duitse bier mag op grond van het Reinheitsgebot
geen andere grondstoffen bevatten dan graansoorten, water en hop. Het troebele bier is bleekgeel tot
blond van kleur en het heeft een frisse, licht zurige en volmondige smaak.

HERTOG JAN TRIPEL (KRUIK) | 8.5% | 50 cl | NL

QUADRUPEL

“Sunshine in a glass” | hoppige Saison | zuivere smaak | citroengras

WEIZEN I WITBIER

4.75

Goudblond | volle schuimkraag | romig | kruidig

4.75

Biologisch | dorstlessend | goed doordrinkbaar

BOULEVARD TANK 7 | 8.5% | 35.5 cl | US

4.75

Goudgeel | geurig | citroengras | gebrand graan

Fris | lichte citrustonen | geweldige dorstlesser

BROOKLYN SORACHI ACE | 7.2% | 35.5 cl | US

Vlierbloesem | Curaçao sinaasappel | kamille

HERTOG JAN | Wisseltap | 25 cl | NL

KARMELIET TRIPEL | 8.4% | 33 cl | BE

3.75

Luxe pils | hop gedomineerd | aroma van mout

LOWLANDER WHITE ALE | 5.0% | 33 cl | NL

JUPILER | 5.0% | PUL 30 cl | BE
JUPILER | 5.0% | PUL 50 cl | BE
HERTOG JAN | 5.0% | 25 cl | NL
3 HOEFIJZERS KLASSIEK | 5.0% | 25 cl | NL

Saison is een biersoort die zijn oorsprong vindt in de Belgische provincie Henegouwen. Saison is het
Franse woord voor seizoen omdat dit een seizoensbier was. Dit bier werd oorspronkelijk door de boeren
gebrouwen in de winter om gedronken te worden door de seizoensarbeiders in het oogstseizoen. Men
moest wel in de winter brouwen om te voorkomen dat het bier slecht zou worden gedurende de
bewaring. Deze bieren hadden een alcoholpercentage rond de 3% en waren extra gehopt voor de houdbaarheid. De hedendaagse Saison-bieren worden het gehele jaar door gebrouwen en niet enkel meer in
Wallonië. De meeste bieren zijn goudblonde tot amberkleurige ongefilterde bieren van hoge gisting
en hebben een alcoholpercentage tussen 5% en 8.5%.

MAXIMUS SAISON 5 | 5.0% | 33 cl | NL

Mild | zacht zoet | licht bitter | tropical

BEERS & BARRELS PLATTER
BEERS & BARRELS PLATTER + B&B BURGER
OF ½ BBQ-CHICKEN

BROUWERIJ ’T IJ ZATTE | BIO | 8.0% | 33 cl | NL

3.75

Mooie moutsmaak | fris | licht bitter | oudste pils ter wereld

VEDETT EXTRA BLOND | 5.2% | 33 cl | BE

SAISON

5.25

5.50

Moutig | drop | koffie

BREWDOG JET BLACK HEART | 4.7% | 33 cl | GB

4.90

Koffie | chocolade | blauwe bes | citrus

MAXIMUS STOUT 6 | 6.0% | 33 cl | NL

4.75

Engelse hop | koffie | smokey

TWO CHEFS HOWLING WOLF | 8.0% | 33 cl | NL
Imperial porter | donker | soepel | vol van smaak

4.90

