BIERKAART
Vast van de tap:
LEFFE BLOND: Goudblond authentiek abdijbier, zacht,
fruitig, vleugje sinaasappel, pittige afdronk. 6,6% 25 cl.
Alcoholgehalte: 6,6% 25 cl 3,95
TEXELS SKUUMKOPPE: Donker tarwebier, vol & romig .
Smaak van limoen en tropisch fruit, licht bittertje. 6% 30 cl.
Alcoholgehalte: 6,0% 33 cl 4,50

Wisseltap:
HOEGAARDEN WIT: Lichtgeel en natuurlijk troebel.
Aroma van sinaasappelschil, koriander & kruiden.
Zachte smaak, licht en matig zoet/zuur.
Alcoholgehalte : 5 % 25 cl 3,95
HERTOG JAN WEIZENER: Goudgeel van kleur.
Kruising tussen witbier en Weizen.
Tarwebier met lichte zuren en koriander.
Heerlijk fris en romig, lekker terrasbiertje!
Alcoholgehalte : 5,7% 30 cl 4,95 50 cl 7,95
TEXELS SEUMERFEUGEL: Dorstlessend tarwebier.
Combi van frisse citrus en zeekraal, lichtzilte afdronk.
Droog met frisse, lichtzure smaak, heerlijk op t terras.
Seumerfeugel is Texels voor badgast.
Alcoholgehalte : 3,9% 33 cl 4,50
JOPEN MOOIE NEL: Amberkleurige IPA.
Een echt mooi bier, bitter en tropisch als een IPA,
niet extreem scherp van smaak.
Door fruitigheid prima dorstlesser op het terras.
Alcoholgehalte : 6,5% 25 cl 4,50

Maandbieren fles:
ZONNESTEEK: Amerikaanse Pale Ale uit Utrecht.
Donkeroranje, fris & fruitig troebel bier.
Licht bitter, soepel en subtiel qua smaak.
Alcoholgehalte : 6% 33 cl 5,25
DE ALLIANTIE: Altbier van HJ en Brouwerij Bronckhorster.
Vergeten biersoort, fruitig door gebruik van HJ hop.
Smaken van bosbes, aardbei, citrus & tropisch fruit.
Eenmalig 1000 ltr brouwsel, beperkte oplage!
Alcoholgehalte : 5,9% 33 cl 4,95
GIN WEIZEN : Gebrouwen door vrouwen.
Heerlijk fris witbier met speciale smaak door
toevoeging van ginkruiden. Lekker terrasbier!
Alcoholgehalte : 6% 33 cl 5,25
VEDETT EXTRA WHITE: Troebel lichtgeel zomerbier.
Zacht bitter bier met subtiele citrustonen.
Fris, fruitig, vol romig en heel fris. Laag koolzuur.
Alcoholgehalte : 4,7% 33 cl 3,95

Tapbieren Hertog Jan:
Ons huisbier is Hertog Jan, een stevig goudblond pilsener van
lage gisting, 5,1% met een volle smaak en een bittere afdronk.
Als lid van het Hertog Jan Genootschap hebben we elk seizoen
een ander hertog Jan speciaal bier van de flextap.
Voorjaar: HJ Lentebock, heerlijk fruitig voorjaarsbier.
Zomer: HJ Weizener, verfrissend met een volle smaak.
Herfst:
HJ Bock, een koppig herfstbier.
Winter: HJ Grand Prestige, volle rijpe smaak 10%

HJ Pilsener tap:
HJ Kleintje 18 cl
HJ Fluitje 22 cl
HJ Vaasje 25 cl
HJ Halve liter

HJ Flextap:
2,40
2,50
2,90
5,50

Voorjaar: Lentebock
25 cl 7,2%
Zomer: Weizener
30 cl 5,7%
Herfst: Bockbier
25 cl 6,5%
Winter: Grand Prestige 25 cl 10%

4,50
4,75
4,50
4,50

Hertog Jan Genootschap:
Een selectie van 27 cafés in Nederland, die zijn geselecteerd om
Hertog Jan op het hoogste niveau te presenteren, qua assortiment,
hoe te serveren en de omgeving waarin de bieren worden genoten.
Als er iets bijzonders wordt ondernomen, een nieuw speciaal bier wordt
geïntroduceerd of een evenement wordt georganiseerd
dan gebeurd dat in 1 van deze cafés!

Hertog Jan Vatgerijpt:
Een bijzonder smaakavontuur van de brouwers, gestart in 2016.
Op voorraad in onze speciale klimaatkast:
HJ VATGERIJPT BOURBON 2017: 9 maanden gerijpt in Arcen.
In de vaten heeft 2 tot 6 jaar premium Bourbon whisky gelegen.
Naast gedroogd fruit vindt je ook kruidige smaken.
Heel bijzonder bier voor de echte fijnproever!
Alcoholgehalte : 12,4% 75 cl 29,50
HJ VATGERIJPT GOOSE ISLAND 2017: 6 maanden gerijpt in Chicago.
Verfijnde blend, gelagerd op wit eiken vaten en gerijpt in
Bourbon vaten en vaten waarin Goose Island Bourbon stout zat.
Tonen van chocola en kruidig van smaak, echt genietbier!
Alcoholgehalte : 11,5% 76,5 cl 29,50

Trappistbieren uit de fles:
De naam trappist / trappistbier is beschermd.
Hiertoe is de Internationale Vereniging Trappist opgericht met eigen label, wat
garandeert dat het bier voldoet aan de kwaliteit en traditie, die haar oorsprong
vindt in het leven van een bestaande trappistengemeenschap.
Er zijn 18 Abdijen van de Citercienzerorde, waar de monniken leven volgens de
regels van Benedictus om in hun levensonderhoud te voorzien en personen in nood
te steunen.
Alle trappistbieren zijn verscheidene jaren houdbaar.

Westmalle dubbel 33 cl 7,5% 4,95
Abdij: Abdij van Onze-Lieve-Vrouwe van het Heilig Hart.
Type: Trappist donker roodbruin.
Omschrijving: Gist na in de fles. Rijk en complex, kruidig
en fruitig, toetsen van rijpe banaan, koffieachtig, donker mout.
Smaak: Droog, fruitig, licht bitter.
Westmalle tripel 33 cl 9,5% 5,75
Abdij: Abdij van Onze-Lieve-Vrouwe van het Heilig Hart.
Type: Trappist helder goudgeel.
Omschrijving: Gist na 3 weken na in fles. Complex bier met
een fruitige geur en genuanceerde hopneus.
Smaak: Zacht en romig met bittere toets.
Chimay bleu 9 33cl 9% 4,95
Abdij: Abdij Notre-Dame de Scourmont te Chimay.
Type: Trappist donker.
Omschrijving: Hergist in de fles. Geur van verse gist, bloemig,
warm, licht gekarameliseerd. Niet gepasteuriseerd.
Smaak: Vrij droog met een vleugje karamel .
Rochefort 6 33cl 7,5 % 4,75
Abdij: Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy te Rochefort.
Type: Trappist bruin met robijnrode tinten.
Omschrijving: Zeer drinkbaar bier met interessant aroma
van karamel, brood ,veel sappig donker fruit, salie en honing.
Smaak: Fruitig. licht kruidig, moutig, zoet, bittertje op t eind.
Zundert 33 cl 8% 6,25
Abdij: Abdij Maria Toevlucht te Zundert.Brouwerij de Kievit.
Type: Trappist amberkleurig.
Omschrijving: Ver uitgegist, weinig suikers. Bevat als enige trappist
behalve hop andere kruiden en is amberkleurig.
Smaak: Doordrinkbaar, vrij bitter, tikkeltje kruidig.
Prachtige nasmaak.

Leffe bieren uit de fles:
De abdij van Leffe werd opgericht in 1112, kanunikken leefden hier in
gemeenschap samen, met aandacht voor opvang en gastvrijheid. In 1240
richtte men een brouwerij op om
een gezonde en versterkende drank te brouwen.
Na de Franse revolutie werd in 1929 de abdij heropgericht en vanaf 1952
word de bewaarde receptuur gebruikt om een gamma van heerlijke
bieren te brouwen.
Let op: Abdij bier is geen trappist! Zie Trappistbieren!
Leffe Ruby 30 cl 5% 4,95
Type: Robijnrood Abdijbier.
Omschrijving: Unieke combinatie tussen abdijbier, een fijne
toets van hout en aroma’s van vlierbes, aardbei en bosbes.
Smaak: Verfrissend, luchtig, geurig & zacht. Doordrinker.
Leffe Bruin 30 cl 6.5 % 4,25
Type: Diepbruin Abdijbier van hoge gisting.
Omschrijving: De oorspronkelijke Leffe.
Delicate smaak van vanille en kruidnagel en
een vol aroma van toffee en karamel.
Smaak: Krachtig,vol en lichtzoet.
Leffe Radieuse 33 cl 8,2% 4,95
Type: Amberkleurig Abdijbier van hoge gisting.
Omschrijving: fruitige accenten en aardse ondertoon,
rijk aan aroma’s, heerlijk verfijnd en complex bier.
Hints van kruidnoot, koriander, citrus.
Smaak: Krachtig, fruitig en zacht, afdronk lang en warm.
Leffe Royale 33 cl 7,5% 5,50
Type: Blond Abdijbier van hoge gisting.
Omschrijving: Basis van 3 soorten hop, perfect evenwicht tussen zoet en bitter.
Kruidnagel, vanille en banaan, toetsen van citrus.
Smaak: Fris en zacht.
Leffe Rituel 9 33cl 9% 4,95
Type: Koperkleurig Abdijbier van hoge gisting.
Omschrijving: Bittere en fruitige kruiden, lange licht gerookte afdronk. Ideale partner
voor een echt genietmoment.
Smaak: Pittig, uitgesproken, intens en karaktervol.
Leffe Tripel 30 cl 8,4 % 4,75
Type: Stevig hoogblond Abdijbier van hoge gisting. Omschrijving: Bier van
hoge gisting, bevat 3 x zoveel mout
en krijgt daardoor een bittere smaak.
Citroenachtige noot in de afdronk.
Smaak: Stevig en verfijnd. Gist na in de fles tot 8.4%.
Leffe Cascade 33 cl 7,5 % 5,50
Type: Goudblonde IPA, bovengistend.
Omschrijving: Door dry hopping met Amerikaanse
Cascade hop een echte IPA.
Smaak: Intens fris met lichte citrustoetsen.
Leffe Mapuche 33 cl 7,5 % 5,50
Type: Koperkleurig bovengistend bier.
Omschrijving: Door dry hopping met Argentijnse
Mapuche tonen van bosbes, rode vruchten en perzik.
Smaak: Subtiel bitter met kruidige toetsen.

Bieren uit de fles
Duvel 33 cl 8,5% 4,75
Type: Blond gerstenbier van hoge gisting.
Omschrijving: 100% zuiver en natuurlijk bier.
Uitgesproken hopkarakter, citrus & grapefruit.
Smaak: Subtiel bitter, dorstlesser.
Hoegaarden Grand Cru 33 cl 8,5% 4,75
Type: Goudblond bier ,ongefilterd.
Omschrijving: hergist in fles, gekruid met koriander.
Ook wel Ardense Blonde genoemd.
Smaak: fris en fruitig.
Tripel Karmeliet 33cl 8,4 % 4,95
Type: Goudkleurig bier met romige schuimkraag.
Omschrijving: fruitig karakter, gemaakt van 3 granen,
tarwe, haver en gerst. Zoete aanzet.
Hint van banaan en vanille.
Smaak: Mild bitter.
Franziskaner Weissbier 0,5 ltr 0,5% 4,75
Type: Goudgeel alcoholarm Duits weiss bier.
Omschrijving: fijne bloemige smaak, vleugje banaan.
Ideaal na het sporten bevat weinig calorieën.
Smaak: Vol fris en romig, dorstlesser.
Liefmans Fruitesse 25 cl 4,2% 3,75
Type: Robijnrood bier van hoge gisting.
Omschrijving: fris en fruitig ,aromatisch.
Toevoeging van krieken, bosbessen
aardbeien, frambozen en vlier.
Smaak: verfrissend zoet, met ijs het lekkerst!
Hoegaarden Radler 25 cl 2% 3,75
Type: Radler, geelgoud van kleur.
Omschrijving: fris, de zachtheid van Hoegaarden
gecombineerd met citroen/limoensap.
Smaak: Dorstlesser met weinig alcohol.
Jopen Mooie Nel IPA 33 cl 6,5% 5,50
Type: Amberkleurige IPA, beste van Nederland.
Omschrijving: amerikaanse hop zorgt voor
bitterheid , mix van fruit & bitters.
Smaak: afdronk van citrusfruit, dennen en bitters.
Bruut Gajes: 33 cl 8% 5,25
Type: Zwaar blond bier.
Stevig gehopt, zuiver bitter citrusprofiel.
Verkozen tot beste bier van 2016!
Niet voor doetjes.
Hoegaarden Radler 25 cl 0.0% 3,00
Type: Goudgele alcoholvrije radler.
Omschrijving: Bittburger 0.0 met citroenlimonade.
Heerlijke dorstlesser zonder alcohol.
Smaak: Pittig, fris en niet te zoet.
Jupiler 0,0% 25 cl 2,50
Type: Goudgeel met krachtige schuimkraag.
Omschrijving: Jupiler 0,0% heeft de verfrissende
smaak van echt bier, maar dan zonder alcohol.
Hoegaarden rosé bier 30cl 3% 3,50
Type: Fruitbier met subtiele kleur van frambozen.
Omschrijving: Zacht zoete variant van Hoegaarden
witbier met toevoeging van koriander en kruiden.
Smaak: Natuurlijk zoet en fruitig.
Jupiler 25 cl 5,2% 2,50
Type: Goudgeel ondergistend blond pils.
Omschrijving: Bitterzacht, fris karakter.
Smaak: Toegankelijke rijke moutsmaak.
Playground Van de Streek 33 cl 0,5 % 4,50
Nederlands 1e alcoholarme IPA. Aangenaam bitter.
Dikke hopsmaak. Wegens succes beperkt leverbaar.
Smaken van citrusvruchten en tropisch fruit.

Hommeles Streekbieren:
Brouwerij Hommeles is de naam waaronder het
Houtens BrouwCollectief vanaf januari 2013 zijn
commerciële bieren op de markt brengt.
De naam is een afgeleide van “humulus” wat hop betekent.
Hommeles bieren worden gebrouwen op basis van eigen recept,
waarbij onder meer producten uit de streek worden gebruikt.
Bier uit Houten dus. Af en toe worden er specials gebrouwen,
waarvan de oplage beperkt is!
HOMMELES GLUIPERD 33cl 8% 4,95
Type: Goudblonde tripel.
Omschrijving: Middelzware tripel, fris fruitige smaak
door toevoeging van appel, peer en vlierbessen uit de
boomgaarden van Landwinkel de Lindeboom in ’t Goy.
Smaak: Fris fruitig, medium bitter, vleugje koriander.
HOMMELES GOEDE RAAT 33cl 8,5% 4,95
Type: Amberkleurig honingbier.
Omschrijving: Honingbier met lindehoning van de
Houtense imkerij Two Bee. Het is niet perse zoet.
Smaak: Honingtonen, karamel , wat bittere afdronk.
HOMMELES DORSTVLEGEL 33 cl 6% 4,95
Type: Saison, dorstlessend seizoensbier.
Omschrijving: Vrij droog met milde bitters.
Smaak: Licht kruidig, tonen van appel/cider.
HOMMELES HOPDONDER 33 cl 6% 4,95
Type: Farmhouse India Pale Ale.
Omschrijving: Citrustonen, Amerikaanse hopsoorten.
Smaak: Mooie citrus smaken, goed bitter!
Fris bier, gevaarlijk doordrinkbaar, hoppig.
HOMMELES RAT ALE 33 cl 8,5% 4,95
Type: Amber Ale, verse hop uit eigen hoptuin.
Omschrijving: Diepe roodbruine kleur,
Uitgesproken hopkarakter, citrus en grapefruit.
Smaak: Combi zoet/bitter, karamel, mooi gemout.
HOMMELES PAPOEN 33 cl 7% 4,95
Type: Kruidig pompoenbier, Pumpkin ale.
Omschrijving: verse pompoen en pompoenkruiden.
Collab met Eper Bier Collectief.
Smaak: Heerlijk zacht romig bier, kaneel, kruidnagel.
HOMMELES BOKKEPRUIK 33 cl 7% 4,95
Type: Eigenwijze dubbelbock.
Omschrijving: Pittig kruidig bier met rookmout
en honing van de Houtense imkerij Two Bee.
Smaak: Wat bitterder dan de standaard bock.
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HOMMELES SPECIALS:
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HOUTWORM: Barrel aged imperial stout.
Gelagerd op Burnside whiskyvaten. 33 cl 9% 6,50
Subtiele, kruidige toets, dikzwarte stout.

KUITENBIJTER: Blond met licht bittere afdronk.
Gebrouwen met o.a. haver en tarwe. 33 cl 6,3% 5,50
’t Ultieme bier voor voorjaar en zomer!

