
VAN DE TAP

Hertog Jan Pils                
20CL            €2,90
25CL            €3
45CL            €5,90
Volle smaak met een aangenaam bittere afdronk. 
5,1% 

Hertog Jan Seizoen               €4,95 
in de lente: lentebock 7,2% 
in de zomer: weizener 5,7% (ook 50CL beschikbaar)
in de herfst: herfstbock 6,5%
in de winter: grand prestige 10% 

Victoria | 8,5%                                 €5,25
Het verfrissend kruidig hoparoma dat typisch is 
voor een klassiek sterk Belgisch blond bier is 
perfect gebalanceerd met fruitige toetsen 
afkomsting van de drie hopvarieteiten waaronder 
de edelhop Saaz en Fuggle. 33CL  

Leffe Blond | 6,6%                        €4,95
Zacht, moutig en fruitig met tonen van vanille 

Tripel karmeliet | 8,4%                €4,95
Een heerlijke drie granen tripel met frisse tonen 
van banaan en vanille, resulterend in een romig

BIEREN OP FLES 

AMBER 

Hertog Jan Karakter | 7,5%                €4,95
Verrassend krachtig met volwassen bitter 
tonen

Pauwel Kwak | 8,4%                         €4,95
Een glorieus sterk Belgisch amber bier, met een 
prachtige mix van getoaste mout en hop met een 
ongeevenaarde complexiteit qua smaak 

Jopen Jacobus | 5,5%                         €5,25
Een Amerikaanse stijl Pale Ale. Fruitig bitter door 
de Amerikaanse hopsoorten met een 
kruidige ondertoon van de roggemout. 
Roggemout geeft het bier een karaktervolle smaak

TRIPEL

Leffe Tripel | 8,5%                         €4,95
Stevig en verfijnd, met een licht-fruitige 
afdronk 

Hertog Jan Tripel | 8,5%                €4,75
Moutig tot zoet van smaak, met een zachte 
bitterheid 

WIT 

Hoegaarden Wit | 4,9%           €3,95  
Zacht, licht en subtiel gekruide citrus-smaak

Bierkaart



BLOND/LAGER

Kwak Blond | 7,4%                 €4,95
In dit blond bier is de gist Kwak gebruikt, wat 
zorgt voor een fruitig karakter. De hopsoorten 
ronden dit af met subtiele bitterheid. Je proeft een 
zachte, verfrissende smaak met toetsen van banaan 
en peer met een delicate bitterheid

Leffe Blond | 0.0%           €4,95
Delicate smaak van kruidnagel en vanille met een 
fijne gerookte toets 

Hertog Jan Pils | 0.0%                           €3,50
Vol van smaak, verfrissend met een bittertje 

Corona Extra | 4,6%           €4,95

Corona | 0.0%           €4,95

DONKER 

Jopen Ongelovige Thomas | 10%              €5,25 
Een quadruppel. De basis is moutig zwaar bier. De 
Amerikaanse hopsoorten geven een sterke fruitige 
smaak en een forse bitterheid in de nasmaak. Een 
heerlijk herfst/winterbier 

Leffe Bruin | 6,5%                                €4,95 
Er is een perfecte balans tussen de bitterheid en 
de karamelsmaak in dit bier. Verder zijn er smaken 
van koffie en chocolade in dit bier terug te vinden

Leffe Bruin | 0.0%                                €4,95 
Zacht en romig bier met discrete bittere toets en een 
licht gesuikerde en gekarameliseerde smaak. 

 

IPA 

Jopen Mooie Nel | 6,5%                          €5,25
Een mix van fruit en bitters door de hoge hopgift. 
Citrusfruit, tropisch fruit papaya, lychee en 
abrikoos

Jopen Blurred Lines | 5,3%                    €5,25 
Veel hoppige en tropische fruittonen. Aroma’s van 
citrus, passievrucht, perzik, ananas en mango. 

Jopen Non IPA | 0,3%                             €5,25
Smaakvol en fruitg, licht bitter 

Jopen Let There Be Light| 3,3%               €5,25
Fruit juice. Weinig alcoholwarmte maar niet 
waterig. Zoetje, niet bitter, superfruitig. Tropisch 
fruit, grapefruit, citrus. Session IPA 

Goose Island IPA | 5,9%                         €5,25 
Deze smaakvolle IPA is vol van smaak met aroma’s 
van perzik en ver weg wat dennennaalden. De 
hopbitterheid komt je tegemoet bij het inschenken 
en proef je ook direct terug in de eerste slok

FRUIT 

Hoegaarden Rose | 3%            €3,95 
Natuurlijk zoet, met het fruitige aroma van 
frambozen 

Hoegaarden Radler | 2%           €3,95 
Radler met natuurlijke mix van Hoegaarden met het 
sap van citrus

Hoegaarden Radler | 0.0          €3,95
Een radler. De zachte, verfrissende smaak van 
Hoegaarden citrus, maar zonder alcohol 

Belle-Vue Kriek | 4,3%                          €3,95 
Verfijnd fruitig, gebrouwen met extra veel kersen 


