
 

 

 

Hertog Jan pilsner 25cl 
Hertog Jan pilsner 45cl 
        

   3 soorten speciaalbier op de          
Wisseltaps !                                                        

Wij adviseren U graag in de keuze ! 

La Trappe Isid’or 30 cl 7,5 alc. 

Ongefilterd, lichtzoetig amberbier met een 
note van karamel, dat nagist op de fles en 
een volle zacht-bittere smaak en een 
 fruitige afdronk heeft.  

La Trappe Quadrupel 30cl 10% alc. 

Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam 
bitter met een zoete afdronk. Quadrupel 
gist na op de fles en heeft aroma’s van  
onder andere banaan, amandel en vanille.  

Jopen Trinitas 33cl. 9% alc. 
Driegranen tripel  Haarlem 
Jopen heeft haar eigen drie-eenheid; de 
drie brouwgranen die al sinds de middel-
eeuwen in Haarlem worden gebruikt:  
gerst, haver en tarwe.  

Baken van Breda  33cl. 5,3% alc. 

Brouwerij de Pimpelmeesch Chaam 
Een lichtblond bier van hoge gisting.  
De naam verwijst naar de prachtige Grote 
Kerk van Breda. Al eeuwen lang torent  
deze kerk, als een baken, boven de stad uit, 
een punt van herkenning.  

Ramses HOP 33cl. 6,6% alc. 

Ramses bier Wagenberg 
Deze triploïde hop met Engelse,  
Amerikaanse en Nieuw Zeelandse roots 
geeft het bier een houtig karakter  
met een vleugje bramen.   

Hertog Jan Weizner 30cl. 5,7% alc. 

Een eigenzinnig tarwebier met een vleugje 
koriander en sinaasappelschil. Dit bier 
heeft een volmondige, frisse smaak met 
karaktervolle bittertonen.  

Brouwerij ‘t IJ “Struis”33 cl. 9% 

 Een gerstewijn (barley wine) gebrouwen  
 volgens de Engelse stijl. Struis is een stevig  
 bier met een diep donkere kleur en een  
 zachte schuimkraag .Tonen van chocolade  
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Nederlandse  Bieren 

Erdinger Weizner  50cl .  5.3% alc. 
 Het is een troebel weissbier met aro-
ma's van banaan en kruidnagel. Een 
frisse smaak dus, met een lichte bitter-
heid in de afdronk. 

Paulaner Hefe Weisse 50cl.  

Een troebel geelbruin bier met een 
dikke witte schuimkraag fluweelzacht 
met tonen van gist en banaan.  
Lange vrij droge afdronk met een 
lichte bitterheid . 5.3 alc. 

Erdinger Dunkel 50cl. 5.3% alc. 

Een bruin tarwebier met zoals  
het hoort een wolkerige en  
ferme schuimkraag. Een mooie zoet-
heid van stroop en zoethout met een 
hint van rozijnen.   

Somersby Apple Cider 33cl. 

4,7% alc. 
 een premium appelcider met een 
fruitig aroma en een frisse, volle en 
pure appelsmaak. Niet te droog en 
zeker niet te zoet. verrassende frisse, 
“crispy” smaak . 
 Desperados 33cl. 5.9% Alc.  
  een bier dat verrijkt is met de 
  smaak van tequila. . Dit geeft een           
  intense smaak die bovendien  
  lekker doordrinkbaar is.  

 
 

Beck Blue   0,05%  alc. 
Beck's Blue combineert de pure, ver-
frissende en krachtige smaak van 
Beck’s met een heel laag alcohol . 

Hasseröder Radler 2,7 % alc. 

De natuurlijke mix van 50%  
Hasseröder Premium Pils en 50%                     
citroen-limonade heerlijk fris 
Hoegaarden 0.0% alcohol   

Zijn delicate, bitterzoete smaak dankt                            
aan de zes traditionele ingrediënten  
een extra verfrissend vleugje citrus !  
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Bieren  V/h Vat  

 


