
Warsteiner  Tap 5%
Warsteiner Pilsener heeft een 
bittere smaak. Voor zijn bieren 
gebruikt Warsteiner Saazerhop uit 
Tsjechië, een hop met een zeer 
delicaat aroma.

König Ludwig Weissbier heeft een 
frisse en zoete smaak. König Ludwig 
Weissbier is een bier met een 
verleden. In het jaar 1260 werd de 
eerste brouwerij geopend.
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Havenpaviljoen De Dining met groot 
terras en uitzicht op ons Werelderfgoed!
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Texels Skuumkoppe  6%
Skuumkoppe van de Texelse 
Bierbrouwerij is een karaktervol donker 
witbier dat smaakt in ieder jaargetijde.

La Trappe Blond  6,5%
La Trappe Blond heeft een frisse en 
fruitige smaak. Voor La Trappe Blond 
worden verschillende soorten hop 
gebruikt.
Fruitige en frisse aroma’s.

La Chouffe  8%
La Chouffe, met zijn licht hoppige 
smaak, toetsen van verse koriander en 
fruitige accenten, lijkt wel een 
toverdrank voor hun levenslust.

Duvel   8,5%
Duvel heeft een droge, maar toch licht 
zoete alcoholsmaak. Dit maakt het een 
fijne dorstlesser met een aangenaam 
hopkarakter.

Grisette  5,5%
Grisette Blond Bio is licht van kleur en 
textuur en bijzonder verfrissend, 
glutenvrij bier. Dankzij de nagisting op 
fles komt bij dit bier een geurpalet vrij 
dat uitzonderlijk rijk is voor dit type
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Warsteiner Premium Radler is een 
dorstlessende biermix bestaande uit 
50% Premium pils en 50% natuurlijke 
citroenlimonade.

Warsteiner Radler Alc. vrij
Warsteiner Radler alcoholvrije Radler. 
Frisse aroma's met hinten van citroen. 
Fris en dorstlessend en vrij van 
kunstmatige toevoegingen en 
zoetstoffen.

Warsteiner Alc. vrij
Warsteiner Isotonisch Alcoholvrij is 
een helder goud kleurige pilsener 
zonder alcohol met een bloemig 
aroma en een frisse zuivere smaak.

Bavaria Witbier  0%
Een verfrissend witbier zonder alcohol 
op basis van natuurlijke ingrediënten 
en natuurlijk mineraalwater uit eigen 
bron. Licht van kleur, troebel, typische 
mild tarwe karakter en een 
aangename bitterheid fris zuivere 
smaak.

Koning Ludwig Weizenbier
Tap 5,5%  

Bierkaart 

Ketelbinkie Ljocht 6%
De ljocht is een lekker kruidig 
lichtblond bier. De aroma’s zijn perfect 
in balans, de smaak is fris en mooi 
hoppig. Daardoor waardeert een pils 
liefhebber de ljocht ook zeker.  

4,500,3 ltr.
0,4 ltr.

Warsteiner Radler  2,5%

0,3 ltr.
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ons eigen bier

Vol trots
schenken



La Trappe Dubbel   7%
La Trappe Dubbel is een Trappistenbier en 
heeft een aromatisch karamelachtig karakter. 
Fruitige geur met warme tonen van 
vanille en karamel.

La Trappe Tripel   8%
La Trappe Tripel heeft een licht moutige, 
esterige geur met een mooi decent 
hoparoma. Fruitige geuren van perzik en 
abrikoos gecombineerd met een bloemige 
geur.

La Trappe Isid ór   7,5%
La Trappe Isid'or heeft een volle en licht 
bittere smaak met een fruitige afdronk. La 
Trappe Isid'or is vernoemd naar de broeders 
Isidorus en is een amber kleurig bier.

Palm   5,2%
De unieke ambermouten bepalen de 
basissmaak van Palm: lichte karamel 
smaken met een honingachtige malsheid.

De Molen Op & Top   4,5%
Met slechts 4,5% alcohol, een stevige maar 
toch zachte bitterheid en citrus-achtige 
geur en smaak, is dit een ideale 
dorstlesser.

4,00

4,25

4,25

3,50

Goose Island IPA   5,9%
Goose Island IPA uit Chicago. Deze IPA is 
de droom van elke hopliefhebber met 
een fruitig aroma en een lekkere hoppige 
afdronk.

Desperados   5,9 %
Desperados, ‘s werelds eerste bier met de 
spirit of tequila. Het bittere van bier 
gecombineerd met het zoete van tequila. 

Corona   4,5%
Het enige pils dat bij voorkeur zonder glas 
en direct uit de fles gedronken moet 
worden. Serveren met een partje limoen 
in de hals van de fles.

Liefmans Fruitesse   3,8%
Een rood fruitbier gerijpt op echte 
krieken, met natuurlijke 
vruchtensappen van aardbei, 
framboos, kriek, bosbes en vlierbes

Bierkaart  
5,00

4,75

4,75

3,50

Havenpaviljoen De Dining met groot 
terras en uitzicht op ons Werelderfgoed!

4,50

4,50

Bucket/6 flesjes 26,00

Rampzalig   6,8 %
Gebrouwen met liefde voor Vlieland, 
ter nagedachtenis van de ramp van 
1666. Een amberkleurig bier gemaakt 
met ruw duinwater, (gerookte) mout, 
hop en zeewier. Fruitig en fris van 
smaak.

Cornet is een oaked, zwaar blond Belgisch 
bier. Het bier krijgt z’n subtiele vanilletoets 
dankzij de eikenhouten snippers die 
tijdens het brouwen worden toegevoegd.

Cornet  8,5% 4,75

La Trappe Bockbier 7%
Dit unieke seizoensbier heeft een 
droge, gebrande, kruidige smaak en 
een fikse bitterheid die verrassend 
samensmelt met een ondertoon van 
zoethout.    (Indien voorradig)

4,25
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