Warme dranken
Koffie, espresso 		
Cappuccino 		
Latte 		
Thee, diverse smaken 		
Chocolademelk koud/warm 		
Chocolademelk met slagroom 		
Irish-, French coffe 		
Verse munt thee 		

2,20
2,40
2,40
2,20
2,40
2,80
6,00
2,50

Frisdranken
Pepsi cola		
Pepsi cola light		
Coca cola		
Coca cola light		
Coca cola zero		
Sourcy rood		
Sourcy blauw 		
Crystal clear		

2,30

Royal club jus d`orange		
Royal club appelsap		
Chocomel		
Fristi		
Sinas		
7 up		
Cassis		
Bitterlemon		
Icetea		
Icetea green		
Rivella		
Ginger ale		
Royal club tonic		
Fever tree tonic		
Nordic blue tonic		

2,50

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

2,50
2,50
2,50
2,30
2,30
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00

Bieren Tap
Heineken fluitje (5%)

0,22L

2,30

Een fris en lichtfruitig pilsener met een bittere afdronk door de hop.

Heineken

0,25L

2,40

Heineken ijskoud

0,25L

2,60

Brand (5%)

0,25L

2,50

Een pilsener met een unieke krachtige smaak.

Wij hebben 2 wisseltaps met wisselende
speciaal bieren.

Pilsner
Budweiser (5,0%)		

4,50

Een volle, karakteristiek friszachte, tintelende smaak.

Alcoholvrij
Heineken 0,0 (0,0%)		

3,10

Een fris alcoholvrij bier met een bitterzachte afdronk.

Amstel 0,0% (0,0%)		

3,10

Alcoholvrij pilsener met een moutzoete smaak en een licht bittere afdronk.

Amstel Radler (0,0%)		

3,10

Een verfrissende mix van alcoholvrije Amstel en citroenwater.

Wieckse Witte (0,0%)		

3,10

Een alcoholvrij witbier, zacht van smaak en bevat.

Cider
Jillz Original (5,0)		

3,20

Een verfrissende sparkling cider met alcohol gemaakt van appels.

Apple Bandit peer		

3,00

Apple Bandit appel		

3,00

Wit/Weisse
Jopen Adriaan Wit (5,0%)		

3,50

Een troebel witbier met een frisse zachte begin smaak met tonen van
korianderzaad en Curacao schillen.

Jopen Malle Babbe (5,5%)		

4,90

Een frisse weizen door de aroma’s van banaan en de whirlpool
hopgift van Saphyr.

Aldusbacher Kloster Weisse (5,5%)

4,50

Hosenhym Huissen (6,0%)		

4,50

Fruitbieren
Amstel Radler (2,0%)		

3,10

Een verfrissende mix van alcoholvrije Amstel en citroenwater.

Wieckse Rose (4,0%)		

3,20

Een fruitig heerlijk zacht bier met een friszoete smaak.

Liefmans Fruitesse (4,2%)		

3,20

Een fruitbier van een blend van bier en natuurlijke vruchtensappen.

Liefmans Kriek Brut (6,0%)		
Een bier met amandel en hout tonen, een bitterzoete afdronk.

3,20

IPA / RPA / BPA
Jopen Mooie Nel IPA (6,5%)		

4,90

Zacht fruitige hopsmaak door de Amerikaanse hop.

Brewdog Punk IPA (5,6%)		

5,50

Aromatische hopgeuren met citrustonen wisselende geur van
mango en lychee af.

Jopen Jacobus RPA (5,5%) 		

4,90

Een fruitige bitterheid met een kruidige ondertoon van roggemout.

Valk IPA (7,5%) 			4,90
Een krachtige India Pale Ale met een bittere en kruidige smaak.

Brand IPA (7,0%) 		

3,60

Een krachtige IPA die zich kenmerkt door een citrus achtige smaak
met een zacht bittere afdronk.

Zwatn Kedoes (7,0%) 		

4,60

En India Black Ale met een smaak van grapefruit, citrus en dennen.

El Dorado (6,3%) 		
Een mooie bloemige fruitige geur en smaak met toetsen van meloen.

4,60

Blond / Amber
Jopen Hoppenbier (6,8%)		

4,70

Dit blond bier heeft een frisse zachte beginsmaak en een duidelijk
bittere nasmaak.

Vlinder Blond (6,2%)		

4,20

Een smaakvol bier met een bloemig-/citrusachtige aroma.

Affligem Blond (6,8%)		

3,80

Een abdijbier met een kruidig, citrus en vanille aroma.

Brand Zwaar Blond (7,0%)		

3,50

Een krachtig en kruidig karakter met een vleugje fruit.

Judas (8,5%)		

4,90

Een zwaar blond, bitterzoet, zacht en volmondig.

Duvel (8,5%)		

4,80

Een zwaar blond bier met een lichtzoete smaak eneen hopbittere
afdronk.

La Chouffe (8,0%)		

4,20

Een zwaar blond bier met een fruitig en kruidig karakter.

Maallust Weldoener (6,8%)		

4,90

Bitterzoet, rijk aan smaak en het bier is mooi doordrinkbaar.

Kwaremont (6,6%)		

4,50

Bitterzoet met tropisch fruitaroma, blond bier met een pittige
afdronk.

Gulden Draak Brewmaster (10,5%)		4,90
Een bier gerijpt op whiskyvaten, Hierdoor krijgt het bier een extra
diepte met houttonen, naast het fruitige en moutige van het quadrupel
karakter.

Wilderen Goud (6,2%)		

4,50

Een mooi goud/oranje kleur blond bier met een fruitige smaak.

Lamme Goedzak (7%)		

4,20

Zachte volle smaak met zoete, karamelachtige, fijn bittere componenten.

Krab (5,2%)		

3,90

Een licht kruidig aroma en een zeer verrassend bittertje is Krab een
karaktervol doch soepel bier.

Strandgaper (6,2%)		

3,90

Door zijn volle smaak, zoete aroma en fris bittere afdronk is dit een
makkelijk bier.

Knorretje (7,2%)		

4,60

Amberkleurig smaakvol bier met zachte tonen van koriander, citrus
en een vleugje honing.

Kasteel Blond (7,0%)		

4,20

Fruitig aroma en een mooie balans in het glas tussen hop en mout.

Filou (8,5%)		

4,20

Een straffe blonde met karakter en een fruitige smaak.

Sloeber (7,5%)		

4,50

Droog in de afdronk, met een fijn bittertje.

Brugse zot (6,0%)		

4,60

Een mooi zacht blond bier met Citrus aroma en een zachte afdronk.

Pauwel Kwak (8,0%)		
Een zwaar bruin bier met licht moutige smaak, fruitige afdronk.

4,40

Donker / Dubbel
Pegasus (5,5%)		

4,00

Deze donkere Brown Ale is gebrouwen uit lichte en donkere mouten
met karameltinten.

Vincent Donker (7,5%)		

4,90

Dit donkere bockbier heeft een volle zachte afdronk met een vleugje
koffiesmaak.

Affligem dubbel (6,8%)		

3,80

Abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel en karamel.

Aldersbacher Kloster Dunkel 0,5 (10,0%)

4,50

Kasteel Donker (11,0%)		

4,90

Het is een volmondig, moutig bier met toetsen van karamel, koffie en
chocolade afkomstig van de gebrande mout.

Brugse Zot Dubbel (7,5%)		

4,60

Gebrouwen met zes speciale moutsoorten, geven het bier een uniek
rijk aroma met geur van honing, amandel, chocolade en bruine suiker.

Cinay Bruin (7,0%)		
Dit bier heeft een notige, karamel-achtige smaak, met een forse zoetheid
en een licht gebrande smaak van de donkere mouten.

3,90

Stout (achtige)
Jopen Extra Stout (5,5%)		

4,50

Een gebrande bitter smaak die doet denken aan koffie en cacao.

Piepnporkr (7,0%)		

4,60

Een smoked porter met een intense rookgeur en een lichtzoete smaak.

Guinness Draught (4,2%)		

4,90

Een stout bier met een gebrande smaak en bittere afdronk.

Van De Streek Dark Roast (7,8%)		4,90
Dark Roast is een krachtig donker bier meteen volle smaak,
De gebrande smaak komt voort uit zowel gebranden mouten als koffie.

Geurdrardus (9,1%)		
Volmout gehopte Quadrupel met een snuf klassieke kruiden.

4,60

Tripel / Quadruppel
Gulden Draak Brewmaster (10,5%)

4,90

Een bier gerijpt op whiskyvaten, Hierdoor krijgt het bier een extra diepte
met houttonen, naast het fruitige en moutige van het quadrupel karakter.

Jopen Trinitas Tripel (9%)		

4,70

Een driegranen Tripel vol en krachtig van smaak met een vleugje vanille
en laurier.

Everzwijn Tripel (8,5)		

4,90

Een stoere krachtige lichtblonde tripel met een fijnaroma en een zachte
bitterheid.

Affligem Tripel (9,0%)		

4,50

Abdijbier met intense aroma’s van mout en rijp fruit.

Postel Tripel (9,5%)		

4,50

Hoogblond bier dat lekker samengaat met een versnapering.

Kannunnik (8,2%)		

4,70

Een zachte en kruidige tripel met hergisting op fles en een milde afdronk.

Tierlantijn (8,4%)		

4,70

Stevige tripel met een frisse fruitigheid en bloemige hop smaak.

Triple d’Anvers (8,0%)		

4,80

Lichtzoete smaak, fruitige aroma en een heerlijke smaak door karamelen bleke mouten.

Cuvee Du Chateu (11,0%)		

4,70

Een sterk, zoet tot bitter donkerbruin bier met mout als boventoon.

Jopen Ongelovige Thomas (10%)		5,00
Een zwaar moutig bier met veel hop en haver.

Straffe Hendrik Quadruppel (11,0%)

5,50

De Straffe Hendrik Quadrupel is een rijk bier, itens donker van kleur
en volmondig qua smaak.

Potnötte (9,0%)		

4,60

Een Quadrupel met aroma van rode druiven, gedroogde vijgen,
kruiden en bruine kandij.

Kasteel Tripel (11,0%)		
Deze tripel is een sterk blond bier met duidelijk aanwezige hopbitter
en fruitigheid.

4,70

Whiskey/Whisky
Johnnie walker red label		
Johnnie walker black label		
Teachers		
Talisker skye singel malt
Highland park 12 years singel malt
Four Roses		
Jack Daniels		
Jameson		

4,00

Tullamore dew		
Connemara		
Frysk hynder		

4,00

4,50
4,50
7,50
6,50
4,50
4,50
4,50

7,00
7,00

Cognac
Remy martin VSOP		
Courvoisier VSOP		

6,50
5,00

Gedistilleerd buitenland
Bacardi		
Bacardi limon		
Bacardi razz		
Bacardi carta negra		
Captain Morgan white rum		
Captain morgan spiced gold		
Havana club 7 anos		
Gordons gin		

3,50

Bobby`s gin		
Hendriks gin		
Absolute vodka		
Esbjaerg vodka		
Pushkin vodka		

5,50

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
5,00
3,50

6,50
5,00
3,50
3,50

Gedistilleerd binnenland
Vieux		
Jonge jenever		
Jägermeister		
Beerenburg		
Bessenjenever		

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

Likeuren
Southern comfort		
Malibu		
Pisang ambon		
Passoa		
Beirão		
Nobeltje		
Limoncello
Rammazzoti		

3,50

Likeur 43		
Apfelkorn		
Amaretto		
Grand marnier		
Drambuie		
Bailey`s		
Tia Maria		
Cointreau		

3,50

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
3,50

3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
3,50
3,50

Port/sherry/vermouth
Medium sherry		
Droge sherry		
Lustau		
Pedro Ximenez		

3,20

Witte martini		
Rode martini		
Witte port		

3,20

3,20
4,00
4,00

3,20
3,20

Rode port late botteled vintage		3,80

Brood
Mandje brood		
4,25
Bruin en wit brood.
Geserveerd met huisgemaakte kruidenboter en tapenade.

Brood plank		
10,90
Pompoen / kaas brood,
Maisbrood,
Kaas / ui brood,
Waldkorn.
Geserveerd met olijven, olijfolie, zeezout, huisgemaakte tapenade en rauwe ham.

Buitenlandse kazen
Kaas plank 2 personen		

8,00

Alta langa Rochette,
Livarot,
Blue de gex,
Picorino truffel.
Geserveerd met huis gemaakte vijgen chutney en huisgemaakte notenbrood.

Kaas plank 4 personen		
Alta langa Rochette,
Livarot,
Blue de gex,
Picorino truffel.
Geserveerd met huis gemaakte vijgen chutney en huisgemaakte notenbrood.

14,50

Vleeswaren
Vleeswaren plank		9,50
Rauwe ham,
Spinata Romana,
Vitello tonatto,
Gedroogde worst.

Visplank
Vis plank		
16,90
Scampi`s in panko paneer met limoen en Parmezaanse kaas.
Zeeuwse mosselen met Spaanse peper en een tomaten ratatouille.
Reifen kuchen met gerookte zalm met een limoen koriander dressing.
Forelmousse met mini soepstengel.

Divers
Hollandse plank		
9,50
Rotterdamse oude kaas,
De Waegh belegen kaas,
Amsterdamse leverworst,
Augurken en Amsterdamse uien.

Crudités

		

Crudités		
8,50
Rijstenvel gevuld met diverse groente, pinda’s en sojasaus,
Bleekselderij met roomkaas,
Diverse groenten met tzatziki,
Rucola wrap met paprika en roomkaas,
Huisgemaakte tomatenjam met brood.

Wraps
Diverse wraps		
7,00
Rucola wrap,
Wrap met rauwe ham,
Wrap met Danisch blue,
Huisgemaakte tomaten chutney.

Snacks

		

Portie scampi`s met rode pepers

8,50

Bittergarnituur		
8,50
Bitterballen 8 stuks		

6,00

Bitterballen 12 stuks		

8,50

Pikante kaasstengels		

7,50

Stumpkes		
4,00
Gehaktballetjes		
4,00
Pittig of mild.

Mini schnitzels gefrituurd		

7,50

Portie Rotterdamse oude kaas		

6,00

Portie belegen kaas		

5,00

