
Duvel 
Een natuurlijk bier met een subtiele  

bitterheid, een verfijnd aroma en een  

uitgesproken hopkarakter.

8,5 % | Blond bier | 33 cl. | 3,75

Vedett Extra White   
Vol romig en fris van smaak met tonen van 

citrus en een kruidigheid van koriander.  

Extra White heeft een lange bittere afdronk.

4,6% | Witbier | 33 cl. | 3,75

Vedett IPA
Donkerblonde Indian Pale Ale  met een  

fruitige smaak en zachte bittere afdronk .

5,5 % | IPA |  33 cl. | 4,00

probeer 
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Waar ’t bruist! 

BIER
kaart

Borrelbrood
Brood uit de oven met tomaten-tapanade, geraspte kaas en 

aioli. | tot 22.00 uur te bestellen | Vegetarisch | 8,50

Nacho’s
Tortillachips uit de oven met oude kaas, Jalapeñopepertjes, bosui 

en crème fraiche. | tot 22.00 uur te bestellen | Vegetarisch | 7,50

PLATEAU POISSON
Onze befaamde visplateau met verschillende warme en koude 

hapjes. | tot 22.00 uur te bestellen | 15,95

PLATEAU VIANDE
Onze befaamde vleesplateau met verschillende warme en koude 

hapjes. | tot 22.00 uur te bestellen | 15,95

SPARERIBBETJES
Tien malse ribbetjes afgelakt met Brown Hickory BBQ Sauce  

en aioli. | tot 22.00 uur te bestellen | 9,75

CHAMPIGNON FINGERFOODBALLS
8 stuks champignon bitterballen met truffel-mayonaise.  

| Vegetarisch | 6,75

KAAS & WORST
Jonge kaas met harde worst, mosterd, zilveruitjes, nootjes en 

zoete olijven. | 8,50

GYOZA
Japanse variant van ravioli, gevuld met kip en Hoisin saus.  

| 8 stuks | 7,50

BITTERBALLEN
Acht stuks  Van Dobben rundvlees bitterballen geserveerd met 

grove Doesburgsche mosterd. | 7,25

BITTERGARNITUUR
Acht kleine snacks met twee verschillende sausjes. | 7,25

SCHAALTJE NOOTJES
Schaaltje nootjes. | 1,50

PORTIE OLIJVEN
Portie olijven. | 3,50

borrelBIJ
 FINGERFOOD EN BORRELBITES

Jupiler 0.0
De alcoholvrije variant van Jupiler met een  

toegankelijk en fris karakter. Het bier heeft 

een kruidige maar zachte afdronk.

0.0 % | Alcoholvrij pils | 25 cl. |  3,50

Davo Surf Ale
Fris, blond, hoppig bier met ananas en citrus 

in de geur. Gebrouwen bij Stadsbrouwerij 

DAVO in Deventer.

6,4% | IPA | 33 cl. | 4,60

CORONA  
Een verfrissende pilsener met een zachte 

smaak, een fruitig aroma en een lichte body. 

Corona wordt uit de fles gedronken met een 

limoentje in de hals.

4,5 % | Pils |  35,5 cl.  | 4,20

HERTOG JAN BASTAARD   
Hertog Jan Bastaard is de perfecte  

combinatie tussen bitter en zoet.  

Verkrijgbaar in gember-citroen.

2.7 % | Radler | 30 cl. | 3,50

Westmalle Triple   
Een fruitige geur van rijpe banaan en een mooie, 

genuanceerde hopneus. De zachte en romige 

smaak, met een bittere toets gedragen door het 

fruitaroma, heeft veel finesse en elegantie.  

9,5% | Trapist | 33 cl. |  3,75



HERTOG JAN PILSENER
Een stevig goudblond bier met een mooie,  

dichte schuimkraag, een volle smaak en een  

aangenaam bittere afdronk.

5,1 % |  Pils | 20 cl. 2,30  |  25 cl. 2,60  |  45 cl. 5,00

HERTOG JAN ARCENER TRIPEL   
Hertog Jan Arcener Tripel is een degustatie bier 

van hoge gisting met een moutige tot  

zoete smaak en zachte bitterheid.

8,5% | Tripel | 25 cl. |  3,75

VAN      TAP

HERTOG JAN BOCKBIER  
Een koppig herfstbier met een volle,  

romige maar ook karamelachtige smaak.

6,5% | Seizoensbier | 25 cl. | 3,75

HERTOG JAN LENTEBOCK  
Een goudgeel voorjaarsbier met een  

fruitige smaak en stevige afdronk.

7,2 % | Seizoensbier | 25 cl. | 3,75

HERTOG JAN ENKEL  
Een toegankelijk blond bier met een licht 

bittere smaak en 4,5% alcohol.  

| 4,5% | 25 cl | 3,75

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE  
Het kroonjuweel van Hertog Jan heeft een  

rijpe, volle smaak en een alcoholpercentage van 

10%; één van de weinige bieren die gerijpt kan 

worden, de smaak wordt rijker met de jaren.

10 % | Gerstewijn | 25 cl. | 3,75

HERTOG JAN WEIZENER     
Een verfrissend tarwebier met een robuuste, 

volle smaak. Zacht met voldoende bitters, 

aromatisch en toch lekker fris dankzij een 

onmiskenbare vleug sinaasappel(schil).

5,7 % | Weizener | 30 cl. 3,80 | 50 cl.  5,50

HOEGAARDEN RADLER LEMON / LIME O.O
Een natuurlijke mix van Hoegaarden Wit met  

het sap van citroen en limoen.

0,0% | Alcoholvrije Radler | 25 cl. | 3,50

Liefmanns Fruitesse   
Deze blend van bier gerijpt op echte kersen 

en natuurlijke vruchtensappen heeft een 

fruitige, zoete smaak en wordt door ons 

geserveerd op ijs.

3,8%  | Fruitbier | 25 cl. | 3,50

HOEGAARDEN RADLER LEMON / LIME 2.O
Een natuurlijke mix van Hoegaarden Wit met  

het sap van citroen en limoen.

2,0% | Radler | 30 cl. | 3,75

LEFFE BRUIN  
Een authentiek abdijbier met een diepe, 

herfstbruine kleur en een volle, lichtzoete 

smaak van karamel en chocolade. Beide te 

danken aan de donkergebrande mout.

6,5 % | Abdijbier | 33 cl. | 4,00

Hoegaarden Rosee   
Natuurlijk zoet met een aangenaam fruitig 

aroma van frambozen en subtiele hints van 

kruiden en koriander. 

3,0% | Fruitbier | 30 cl  | 3,75

LEFFE BLOND   
Authentiek zacht blond abdijbier, fruitig met 

tonen van vanille waar een vleugje bitterheid 

doorschemert.

6,6 % | Blond abdijbier |  30 cl. | 3,75

flesOP

BEER & BITES
Als verrassende tegenhanger van 

de high tea hebben wij ook een Beer 

& Bites arrangement. Tijdens onze 

Beer & Bites laten we je genieten 

van vier bijzondere speciaalbieren 

en verschillende bijpassende warme 

en koude hapjes. De High Beer 

duurt maximaal twee uur en hierin is 

bovenstaande inbegrepen. | € 17,50

Vraag naaR ONZE  
wisselende  
speciaalbieren op 
fles en van de tap


