Pils
Heineken		
Heineken Pilsener is overal ter wereld te herkennen.
De rode ster, het groene flesje. Een lekker koud en fris
biertje 5% - 					

Brand

€ 2,55

Beste bier van Nederland 2020 !
Geweldige kwaliteit voor iedere liefhebber van pils.
Dat is Brand Pilsener, gebrouwen volgens oeroud
recept en met oog voor de schoonheid van ‘t goeie

Blonde bieren

€ 2,70

Wilderen Goud
Prachtig goudkleurig blond bier met een romige witte
schuimkraag. Zoete aroma’s met een licht hopkarakter maken dit een soepel, smaakvol bier. Lekker bij
visgerechten 6,2%				

€ 4,60

La Corne blond
Is een bier van hoge gisting gemaakt bij Brasserie
D’Ebly. Dit bier is gebrouwen met pilsmout en tarwemout waardoor het bier een heerlijk zonnige kleur
krijgt en een volle romige schuimkraag. 5,9%			
						

€ 5,25

Leffe Blond
Is een blond kleurig Abdijbier van de brouwers van
Leffe. Dankzij vanille en kruidnagel heeft dit bier een
zachte, fruitige, maar toch ook een volle smaak. Er
loopt ook een lekker bittertje door dit bier 6,6% 		
						

€ 4,10

Pater Karel
Een zacht, soepel, fris maar bovenal een stevig blond
bier. Aangenaam bitter in de basissmaak en prettig
hoppig in de afdronk. Pater is gebrouwen als eerbetoon aan de Pater Karel club van de Maaspoort.
Het soepele karakter van het stevige blonde bier zijn
te danken aan de traditionele hopsoorten Brewer’s
Golden Saaz hop.7,5%

€ 4, 25

Cornet Oaked
Is een zwaar blond bier uit België. Dit krachtige
blonde bier heeft nagisting op de fles. Het bier heeft
een mooie balans tussen fruitigheid, bitterheid en het
vanille-aroma van de eikenhoutsnippers 8,5%

€ 4,95

Brugse Zot
Is een natuurlijk bier dat word gebrouwen van alleen
de beste ingrediënten. De smaak heeft tonen van
noten en sinaasappel en is licht bitter. Met een goudblonde kleur en een rijke schuimkraag is het bier niet
alleen populair in Brugge maar ook ver daarbuiten.6%

€ 4,50

Goliath Blond
Goudkleurig met een stevige witte schuimkraag.
Zoete aroma’s van fruit mout en gist. Aangename
doordrinker voor vele momenten.6%

Delirium Tremens
Goudkleurig, helder met een volle witte schuimkraag. Koolzuurrijk, klassiek Belgisch bier met veel
alcohol en met fruitige gist en een zoete afdronk.
8,5%

€ 4,40

€ 4,60

Filou
De kleur is goudgeel en briljant helder dat parelt
onder een wolk schuim. Het speciaal bier heeft een
verfijnd aroma. Licht moutig en fruitig.8,5%

Duvel
Een goudgeel bier met een mooie schuimkraag.
Bloemen en wat van Citrus fris en toch rijk. Smaak is
licht zoet, met fruitige tonen van appel en sinaasappel. 8,5%

€ 4,50

€ 4, 95

Hapkin
Goudblond licht mistig bier met een zeer royale
witte schuimkraag. Zoete aroma’s geven dit bier
body. De aftertaste is diepzoet en alcoholisch. 8,5%
€ 4,25

Brigand
Licht amberkleurig bier met een stevige witte schuimkraag.
De geur heeft een kruidige, bloemige frisheid.
De smaak is vol en licht bitter.9%
€ 4,50
Affligem blond
De kleur van dit bier is helder goudblond. In de geur
een toon van bloemen en gedroogde vruchten.
De smaak is licht moutig een beetje zoet met een
klein bittertje. 6,8%
€ 4,30

Maneblusser
Zoals je van een Belgisch bier mag verwachten, staat
de witte schuimkraag strak boven op het strogele
bier. Lekker fris met tonen van Citrus en koriander.
Perfect bier voor op het terras, maar als begeleider
van een schnitzel met spek, kaas en ui is het een
feestje!5,8%

€ 4,00

Slaapmutske blond
Is een ambachtelijk gebrouwen bier van hoge gisting
met hergisting op de fles. een zacht bier met volmoutig karakter met lichte Citrus geur. De afdronk
heeft een kleine bittere bite.6,4%
€ 4,95

Dubbel bieren
Kasteel donker
In de bokaal vormt zich het donkerbruine bier met
een indrukwekkende schuimkraag.
Vooral de zoetheid van het bier overheerst. Op de
achtergrond komen de fruitige tonen van sinaasappel
en krenten steeds meer op voorgrond. Eenmaal in de
mond valt er veel te beleven. 11%

€ 5,20

Hertog Jan grand prestige
Deze Grand Prestige heeft een donkerbruine gloed.
De schuimkraag is vast en hazelnootcrème van kleur.
In de geur kun je geroosterde granen ruiken, denk
aan geroosterd brood. 10%

Leffe Bruin
Herfstbruine kleur met een mooie romige schuimkraag.
Een delicate smaak van vanille en kruidnagel. Een
vol aroma van toffee en karamel. Kruidig droog in de
afdronk Lekker bij kruidige en zoete gerechten.6,5%

€ 4,75

€ 4,10

Corsendonk Pater
Is een bier van hoge gisting met hergisting op de fles.
Hij is donker van kleur en de smaak is vol, fruitig en
met een moutige hint. Het bier heeft een kruidige,
lichtdroge afdronk.7,5%

€ 4,25

Zatte Bie
Een krachtig, donker bier met een typisch aroma dat
zich langzaam laat genieten. Ambachtelijk bier van
hoge gisting, gebrouwen op kleine schaal met uitsluitend natuurlijke ingrediënten: mout, hop, kandijsuiker, gist water en kruiden. Zatte Bie is niet enkel onze
losbol, maar ook onze absolute topper. 9%

€ 4,25

Zuster Agatha houtgerijpt
Een heerlijk donkerbruin bier uit Brabant, het bier
heeft een romige schuimkraag en een heerlijke frisse
smaak met zoete notities van krenten. Deze Quadrupel
beschikt over een fijne afdronk waar de balans tussen
de zoetheid en gebrande mout perfect in balans is. 10%

€ 5,95

Affligem Dubbel
Het bier heeft een licht kruidige geur.
Een milde smaak met accenten van droog fruit en
chocolade.
Een mooie zachte afdronk.
Heerlijk bij wildgerechten of spareribs. 6,8%

€ 4,30

Gulden draak
Diep goud amber met een stevige schuimkraag.
Licht fruitig met toetsen van abrikoos en vanille.
Lekker bij rood vleesgerechten zoals biefstuk.
Wist u dat de Gulden Draak vernoemd is naar het vergulde beeld op de top van het Gentse Belfort? 10.5%

€ 4,95

Tripel bieren
La Corne tripel
Is een bier van hoge gisting gemaakt bij Brasserie
D’Ebly. Het bier is blond van kleur en heeft een mooie
schuimkraag. In de neus zijn geuren van hop en honing te onderscheiden.
€ 4,95

Karmeliet
De fruitigheid komt van perzik en banaan met heel
licht een zweem van Citrus. Lichte frisse smaak waar
eerst de bitters van zich laten horen 8,4%
€ 4,95

Schuppenboer
Een volle fruitige Tripel met een smakelijk kruidige
afdronk. Het flinke bittertje en de Citrus tonen maken
het compleet.8%
€ 4,95

Helse Engel
Brouwerij Hemel in Nijmegen
Lichte mout en (veel) hop maken van Helse Engel een
tripel met een eigen karakter. Karakteristiek en toch
toegankelijk, met het rijke aroma van rustig gegist
bier.8%

€ 4,75

Paix Dieu
Is een smeuïge tripel met een vol karakter en gebrouwen volgens de tradities van de Belgische abdijbieren.
Het is een troebel goudgeel bier en het schuim is zeer
romig en vast. In de neus is dit bier fruitig en kruidig
tegelijk. Leuk om te weten: het bier wordt slechts één
keer per maand gebrouwen, bij volle maan. Elke fles
draagt dus een maandvermelding.10%

€ 5, 95

Leffe tripel
Fijne gebroken witte schuimkraag boven de rijke gouden kleur van het bier.
Fruitig en floraal in de neus, met een lichte zoetheid
van karamel en een zweem van kaneel.
€ 4,00
Evenwichtig in de smaak met zoete tonen van zoethout en gedroogde vruchten. Een mooie hopbitterheid
zorgen voor pit. 8,4%

Corsendonk Agnus
Een lichtgeel bier met een mooie schuimkraag.
Bloemen en iets van Citrus.
De smaak is een beetje hoppig, fris en met een klein
zuurtje.
Heerlijk bij pittige gerechten.7,5%

€ 4,40

Carolus tripel
Een mooi goudgeel troebel bier met een volle witte
schuimkraag.
Het heeft een aangename zoetheid met een hint van
vanille. Een heerlijke fruitigheid van meloen en een
toon van bloesem.
In de mond blijft de vanille aanwezig.8,5%

€ 4,70

Goliath tripel
Heeft een fruitig en rond aroma met een hoppige
smaak en een uitgesproken bitterheid.9%
€ 4,75
Straffe Hendrik
Goudgeel bier met een stevige witte schuimkraag.
Een vleugje hop met kruidige aroma’s en een vleugje
sinaasappel.
Eerder licht zoet dan bitter van smaak en goed door
drinkbaar.9%

€ 4,75

Schuppenboer grand cru
De smaak is moutig zoet met een hint van sinas en
abrikoos. Een milde kruidigheid in de afdronk doet
u verlangen naar de volgende slok.10%
€ 5, 95

Zeezuiper
Dit goudkleurige bier sprankelt in je glas en de schuimkraag is redelijk los.
In de geur zijn aroma’s van oranjebloesem en een
lichte fruitigheid te bespeuren. Naast de fris bittere en
hoppige smaak vind je ook sinaasappel en koriander
€ 4,70
terug.8%

’t Mag tripel
Stevige tripel uit Brabant. Aroma’s van geel fruit met
een bloemige toets in de geur, iets kruidig en zoetig van
smaak. De afdronk is bitterzoet.9,2%

Bastion

€ 4,50

Uit Ravenstein
Gekozen tot Brabants Lekkerste Bier! Bastion is een
tripel. Een speciaal bier met 3 moutsoorten gebrouwen.
De amberkleur komt van een speciale moutsoort. sinaas€ 5,95
appel en koriander maken de smaak af.8,5%

TripleTrouble
Kruidig, hoppig, bloemig. Zacht zoet en lichtbitter.

Novice Black Tripel

€ 5,00

Is een donkerbruin bier, zelfs met een zwarte schijn,
dat een droge, zoetige smaak en aangename Citrus bittere nasmaak heeft. Het behoort tot de creatieve bieren
die organoleptisch afwijken van de klassieke bierstijlen.
€ 4,95
8,5%

Westmalle Tripel
Goudblond bier met een witte romige schuimkraag.
Aroma van fruit en overrijpe banaan en Citrus. Ook een
zoetje dat aan suikerspinnen doet denken kun je ontdekken.
Delicaat zoete smaak met een juiste hoeveelheid
€ 4,60
koolzuur en dat maakt het een evenwichtig bier.
Delicaat bittere afdronk die lang je gehemelte blijft strelen.7%

Affligem Tripel
Diep goud geel met een mooie witte schuimkraag.
Fruitige tonen van honing en sinaasappel.
De smaak van Affligem Tripel is vrij complex met een
frisse bitterheid in de afdronk.
Dit type bier is een prima begeleider van vis en kip.9%

€ 4,50

Luie Lozzie
Dit bier is gebrouwen naar recept van Jan v/d Hoogen.
Prijswinnaar van het lekkerste biertje 2013 en ONK
2013 klasse C. 7.5%-

€ 3,95

Qudruppel bieren
Black sabbath
Zwart met een romige schuimkraag.
Een gebrande, licht zoete geur met aroma van karamel.
Een volle smaak met complexe toetsen van rozijnen en
karamel.
Een zachte, volle afdronk. 10%

€ 5,95

Zuster Agatha Quadruppel
Dit donkerbruine bier met rode gloed heeft een opvallende romige schuimkraag.
In de neus begint het met een zachte, maar volle zoetheid
van karamel.
€ 5,95
Daarna herkennen we de fruitigheid van gedroogde
vruchten, kersen en pruimen.10%

La Trappe Quadruppel
Zag het levenslicht in augustus 1991. We kenden al de
Dubbel en de zwaardere Tripel. 10%

Malheur 12
Wanneer ik een slok neem valt me meteen de volheid van
dit bier op! Het bier heeft een lange smaak die ook nog
eens lang blijft hangen in je mond. De Citrus zorgt ervoor
dat het bier pit krijgt, en best bitter is. Maar de bitterheid
neemt geen overhand aangezien het bier daarnaast ook
zoet is van honing en fruitige smaak heeft.11,5%

€ 5,10

€ 3,00

Trappisten bier
Rochefort 8
Dit bier heeft een mooie roodbruine kleur met een stevig
tussen wit en crème kleurige schuimkraag die goed aan
de wand van het glas blijft kleven.
De geur is complex van kruiden, fruitig en zelfs een beetje bitter.
€ 5,50
De smaak is licht zoet met hinten van kruiden.9,2%

Rochefort 10
De kleur is donkerbruin met grote romige beige schuimkraag.
De geur is opvallend: zuivel en yoghurt met stukjes perzik. Op de achtergrond ruik je stro of iets dat daar aan
doet denken. Ook is er een heerlijke zoetheid waar te
nemen die wel iets weg heeft van brownies.
Een heerlijke gerst wijn om bij varkenshaas of een steak € 5,95
te drinken.11,3%

La Trappe isid’or
Vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste brouwer van
abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

Westmalle Dubbel

€ 4,95

Donker roodbruin bier met een crèmekleurige schuimkraag.
In de geur veel fruitigheid met vooral toetsen van rijpe
banaan.
Rijk, complex, kruidig en fruitig. Allen mooi in toom € 4,60
gehouden door het koolzuur.6,5%

Chimay Bruin
Mooi koper kleurig bier met een romige schuimkraag.
Zachte geur met fruitige nuances.
Een zijdezachte smaak met een lichte bitterheid.
De prettige streling van het gehemelte maakt het een
harmonieus geheel.
Dit trappistenbier is lekker bij een stoofpotje.9%

€ 4,95

Chimay Tripel
Een zacht en lichtbitter bier. Je herkent druiven, rozijnen, en zelfs rijpe appels. Dit traditionele Belgische bier
8%

Orval
Dit bier heeft een gouden kleur met een dikke witte
schuimkraag.
In de geur de frisheid van bloemen en limoen. Het is
een complexe geur.
Florale en grassige aroma’s die doen denken aan kruidenthee. Heerlijk bij verschillende kazen. 6,2%

€ 4,95

€ 4,60

Westvleteren 12
De Westvleteren XII is een voortreffelijk bier, gul en
een machtige gemoute en gekarameliseerde smaak. Al
meerdere malen beste bier van de wereld 10,2%
€ 15,00

La Trappe Trapist

zag het levenslicht in augustus 1991. We kenden al de
Dubbel en de zwaardere Tripel. La Trappe kwam toen
met de nog zwaardere Quadrupel. Een nieuwe bierstijl
was geboren. 10%

La Trappe Dubbel
Is een bruinkleurig bier met een fraaie schuimkraag. De aroma’s zijn zoet en fruitig. Je proeft
karamel, honing, dadel en gedroogd fruit. Dit bier is
te combineren met vele gerechten. 7%

Amber bieren

€ 5,10

€ 4,50

Pauwel kwak
Een diepe heldere donkere kleur van amber. Een
heerlijke lichte zoetheid van kandij en karamel
Een bitterheid vult de mond met een toon van zoethout en lichtjes is laurier waarneembaar.
Bij de afdronk komt de bitterheid naar voren.
Prima combinatie met lamsvlees 8,4%

€ 5,25

De Koninck
Helder okerkleurig.
Aantrekkelijk en moutig. Amandel, speculaas en
karamel zijn duidelijk te herkennen.
Zacht en fruitig. De bitters houden de lichte zoetheid
van toffee in balans.5,8%

€ 3,95

Texels Skuumkoppe
Een okergele kleur met een volle schuimkraag die je
verwijst naar de schuimkoppen op zee.
Een overheersende frisheid van limoen en tropische
vruchten. Ook kun je een vleugje amandel ontdekken.
Een volle romige smaak door de gebruikte tarwe. Zoet € 4,50
en krachtig en het bier is mooi in evenwicht.6%

India Pale Ale
Mooie Nel
Jopen Mooie Nel, ook wel Jopen North Sea IPA, is een
India Pale Ale met een geweldige balans tussen hop en
mout. Niet voor niets werd dit bier in 2015 tijdens de
Dutch Beer Challenge uitgeroepen tot Beste Bier van
€ 4,95
Nederland. 6,5%

Bomvrije
Graafs bier gebrouwen bij de schelde brouwerij in opdracht van café de Maaspoort 8%

Lowlander
Dit speciaal bier heeft een mooie zachte goudkleur.
Er is hop en veel fruit te herkennen.
Een fruitige smaak. Hop, bitter met een verfrissende
toets van specerijen.
Een frisse en een kruidige afdronk

€ 4,25

€ 5,95

stout bier
Guinness
Zeer diep robijnrood, bijna zwart.
Fruitig, gist, gebrande mout.
Fruitig, gist, vol, moutig, karamel, gebrand. Prettige,
vrij lange afdronk.
Rood vlees, stoofschotels, gevogelte, krachtige kazen,
oesters en mosselen.4,3%

€ 4,60

Stoute Millenaar
Het is een zoet, zacht geroosterde stout, donker tot
zwart van kleur met een mooie beige/bruine schuimkraag. In de geur herken je hoofdzakelijk gerookte
en gebrande mout met accenten van koffie en chocolade.5,2%

€ 4,50

Witte bieren
Vedett White
De schuimkraag is wit en stevig, het bier is troebel en
lichtgeel en heeft een mooie koolzuur structuur.
De geur is zo fris van Citrus met een kruidigheid van
koriander.
Vol romig en heel fris van smaak.
Subtiel bitters en een lange afdronk.
Lekker bij kip 4,7%
€ 4,20

Mort Subite wit
Mort Subite Witte Lambic is een lichtzuur fris en
fruitig bier. Deze jonge Lambic is vooral sappig.
Sappig dienen ook de verhalen te zijn die tijdens
het drinken van dit bier over tafel gaan.5,5%

€ 4,10

’t Ijwit
Het is licht troebel, mooi goud van kleur en heeft
een zachte schuimkraag.
De geur is fris en fruitig door Citrus en kruidig
door koriander.
De tarwemout geeft een heerlijk frisse smaak aan
het bier, en de toevoeging van korianderzaad en
citroen tijdens het brouwen geeft een rijk aroma
van banaan, Citrus en kruiden.
Afgemaakt door een fijne licht zoete afdronk is de
IJwit een geweldige dorstlesser.6,5%

€ 4,50

Wieckse witte
Een troebel tarwebier met een romige witte schuimkraag.
De geur is fris door de Citrus en kruidig door
koriander.
De smaak is fris en heeft ook de kruidigheid van
koriander en kaneel.
De afdronk is subtiel.
Een prima begeleider van verse asperges.5%

€ 3,25

weizen bieren
Paulaner
Een troebel geelbruin bier met een dikke witte schuimkraag.
Sterk fris Citrus fruitig aroma.
Fluweelzacht met tonen van gist en banaan. Lange vrij
droge afdronk met een lichte bitterheid 5,5%

€ 5,50

Franziskaner 0,5
Een smaakvolle oranjebruine kleur, met gistvlokken
die door het bier zwemmen. De schuimkraag is wit,
bijzonder dik en compact en blijft lang liggen.
De geur is zeer fris en fruitig met tonen van banaan,
Citrus en een vleugje abrikoos.
Door de gistvlokken krijg je een vol mondgevoel, wat
mooi aansluit op de fruitige tonen. 5,5%

fruit bieren

€ 5,25

Amstel Radler
Een friszoete geur met aroma’s van Citrus. Een frisse en
fruitige smaak met een toets van Citrus en limoen.
Een korte, frisse afdronk.
Lekker bij brie en vleeswaren. 2%
€ 3,00

Kriek St.Louis
Dit rood ogend bier heeft een licht roze schuimkraag. De
geur is heerlijk zoet net zoals de wijnballen op de kermis.
De koolzuur geeft een lichte frisse bitter die precies de
zoete top van het bier afhaalt.
€ 4,10
De smaak is zoet van kersen 4%

Kasteel Rouge
Het bokaal vult zich met een bourgogne kleurig donker
bier met een stevige schuimkraag.
Lekkere zwoele zoete kersen met een toets van kaneel.
Nog meer fruitigheid van rode bes verschijnt op het
toneel. Het doet denken aan winegums. Je blijft hieraan
ruiken! 8%

€ 5,10

Liefmans Fruitbier
Aantrekkelijke dieprode kleur met een licht rode schuimkraag.
Vol fruitig, zoet en aangenaam, met in de geur de rijpe
verse krieken.
In tegenstelling tot een traditionele kriek is dit veel zoet€ 4,00
er.3,8%

Corona
Mooi helder goudkleurig bier. Aangename frisse geur.
Licht zoet, fris en dorstlessend. Korte, fruitige afdronk.
Bij uitstek het bier voor bij de barbecue 4,5%
€ 4,25

Desperados
Desperados is een frisse Lager. Dit bier is gebrouwen
met tequila aroma, door dit aroma heeft het bier een
vrij zoete smaak. 5,9%

Delirium Red
Delirium Red heeft een dieprode kleur en een
rose-achtige schuimkraag. Smaaktoetsen van amandel
en kersen zorgen ervoor dat je de Delirium Red uitstekend kunt combineren met veel nagerechten

€ 4,25

€ 4,75

Mort Subite kriek
Mort Subite Kriek Lambic is een fris en fruitig bier gemaakt met verse krieken. Het bier bestaat uit een deel
jonge lambic van één jaar oud. De ervaring in dit bier
is afkomstig van de lambic van drie jaar oud.4%

Koekedam
Het Nest Koekedam is een frisse Saison. Dit bier zit
vol met aroma’s van citroen en limoen, echte Citrus
aroma’s dus. De kenmerkende Saison-gist geeft dit bier
een wat kruidig karakter. De nasmaak van dit bier blijf
je nog wel even houden na de laatste slok.6,5%

€ 4,10

€ 4,95

Jungle Joy
Jungle Joy van Brussels Beer Project is een Dubbel
gebrouwen met mango en passievrucht. Dit bier is
zonder toegevoegde suiker en artificiële aroma’s op
smaak gebracht. Fruitige fris met een mooie zure
toets.6,6%

Cider bieren

€ 5,95

Bulmers
Is een heldere, Engelse Cider met volle, witte schuimkraag. Zoete appels komen het sterkst naar voren in de
smaak. Verder verfrissend bier.4,5%
€ 6,25

Non Alcoholisch
Amstel Radler (0.0%)
Licht geel.
Een frisse geur met aroma’s van Citrus.
Een frisse en fruitige smaak met een toets van Citrus
en limoen. Een korte, frisse afdronk.0%

€ 3,00

Wieckse Witte (0.0%)
Een troebel tarwebier met een romige witte schuimkraag.
De geur is fris door de Citrus en kruidig door koriander.
De smaak is fris 0%

€ 3,00

Heineken (0.0%)
Heineken 0.0% is een verfrissend alcoholvrij bier met
de karakteristieke fruitige tonen van Heineken en een
zachte moutige body.0%
€ 3,00

Brugse zot sportzot (0.4%)
Sportzot is in België het eerste alcoholvrije speciaal bier met echte smaak. Als basis wordt de bekende Brugse Zot blond gebruikt, dat gebrouwen is
met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische
hopvariëteiten.

€ 3,80

Paulaner (0.0%)
Paulaner Hefeweissbier Alcoholvrij is de alcoholvrije
Weizen van Paulaner. Het wereldberoemde Paulaner
Weizen bier met de authentieke en frisse smaken,
maar dan zonder alcohol.

€ 3,70

Liefmans 0.0
Liefmans Fruitesse alcoholvrij is een fruitig Belgisch
bier en hiermee een koploper onder de fruitbieren.
Het overvloed van fruit maakt dit mooie bier zonder
alcohol een werkelijke topper. Door het frisse karakter en smaken als aardbei, framboos, vlierbes en
bosbes heeft het bier een zoetzure smaak.

€ 4,00

Playground non I.P.A. ( 0,5 % )
VandeStreek Playground is een alcoholarme IPA,
ofwel een bier met slechts 0,5% dat barst van de smaak
dankzij het gebruik van extra veel hop.
€ 3,80

Kelder bieren
Zijn bieren die uit ons assortiment
gaan of t.h.t. problemen hebben
Lowlander Poorter
Lowlander een echte Nederlandse Poorter. De geroosterde
mout wordt in balans gebracht met vanille. En natuurlijk
mocht zoethout niet ontbreken voor de dropjesachtige
smaak.
€ 3,00

Palm
Amberkleurig bier met fijne schuimkraag. De ambermouten geeft een zachte toets van karamel. Fijne doordrinker.5,2%
06-05-20

€ 2,00

Tongerlo
Het bier heeft een kopere kleur met een mooie vaste schuimkraag.
Wat licht fruit en een beetje gerstemout zijn te bespeuren
in het aroma. World Beer Awards 2014

€ 3,00

Brouwerij Kees - Barrel Project 19.08
Barrel Aged
8.9% alc. | IBU N/A
Een unieke Barrel Aged DDH Double IPA, gerijpt op
Cameronbridge whiskyvaten.
€ 5,00

Stone Brewing
Stone Eagle is een American. Barley Wine. 11,5%
€ 5,00
Geuze Boon
OUDE GEUE BOON. Door de spontanegisteing en
een rijping van twee jaar op eiken vaten , bekomt
het bier de zeer speciale smaak die het reeds meer
dan 200 jaar kenmerkt.gebrouwen te Lembeek , het
dorp dat aan lambiek zijn naam gaf. lekker bij vis en
zeevruchten. 7 %
€ 3,00

Kast ale barley wine 11%
Aroma van karamel en nootachtige mout. Smaak
is romig, moutig, zoet en portachtig met tonen van
gedroogd fruit en mooi in balans tussen zoet en bitter. Afdronk geeft alcoholwarmte. Streekbier uit Mill.
Beperkt verkrijgbaar.

€ 3,00

Stoute Millenaar 5,2%
Het is een zoet, zacht geroosterde stout, donker
tot zwart van kleur met een mooie beige/bruine
schuimkraag. In de geur herken je hoofdzakelijk
gerookte en gebrande mout met accenten van koffie en chocolade. Smaak van karamel, donker fruit € 3,00
en chocolade met daarbij een lichte geroosterde,
gerookte smaak van koffie en mout.

Bevog Deetz Golden Ale
Bevog – Pils
Deze Kölsch heeft “het aroma van druiven, Citrus,
limoen, passievruchten, vers stro, lichte brood
tonen en maakt je neus en smaakpapillen aan het
dansen,” aldus Bevog.4,8%

€ 5,00

Nieuwe Bieren
Kompaan Bloedbroeder | 9,1% |

KLEUR Zwart.
Gerookt en duidelijk chocolade in de geur. Chocola,
koffie, port en rode wijn. Ook hier vind je de rokerigheid en gebrande tonen terug. In de afdronk is het
bier lichtelijk zoet en zijn de hopbitters duidelijk
aanwezig.

€ 5,75

De Blonde Kolonel
De Blonde Kolonel. Het Blonde bier is zoet maar ook
bitter dankzij de hop. Een speciaal ingrediënt geeft
het zijn bijzondere smaak, die tot in de afdronk blijft
hangen6,5%

Blonde snol

€ 5,95

Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch, oftewel de drinkende mens, brouwt haar bieren erg vakkundig en vol
passie. Zo ook de Blonde Snol. Kruidig, fruitig en vol
smaak. Een bijzonder lekkere Tripel! 8,5%

Gebrouwen door Vrouwen Tricky
Tripel
Tricky Tripel van Gebrouwen door Vrouwen is
een zwaar bier gebrouwen met extra veel mout. De
smaak is zoet en licht kruidig. Mooi in balans en
verfrissend. 7,8 %

€ 5,95

€ 5,95

Gebrouwen Door Vrouwen Bloesem Blond
Lente in een flesje, speciaal gebrouwen om het voorjaar te
vieren. - Brouwmeesters zusjes de Heij
Geen normale Blond. De vlierbloesem maak het bier zeer
bloemachtig en de smaken komen goed samen met een
lichte moutsmaak. Zeer verfrissend, vooral in de zomer. € 4,95
6,2%

La Trappe Witte Trappist
Bierbrouwerij De Koningshoeven
La Trappe Witte Trappist is het enige witbier dat het logo
Authentic Trappist Product mag voeren. Het is een fris,
lichtzure dorstlesser, waar je makkelijk een tweede flesje
of glas van bestelt. Het bier heeft een lichtbittere, droge
afdronk. 5,5 %

€ 4,00

Jopen Blurred Lines
Jopen Blurred Lines is een New England IPA. Dit troebele
bier zit. boordevol aroma’s van citrus, passievrucht, perzik, ananas en mango. Lekker fruitig en juicy. 5,3 %

Bolwerck 10

€ 3,95

Is de Quadrupel, van Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein. Het is een stevig bier met koriander als extra ingrediënt. De met zorg gekozen moutsoorten en de kandijsuiker maken het bier af. Het bier is prachtig in balans,
€ 5,95
donker bruin en vol van smaak. 10%

Bolwerck 8
Een Dubbel in de traditie van de kloosters, maar
dan met een Wilskrachtige handdruk. Een traditioneel dubbel bier, donker van kleur, licht moutig
en met de smaak van kandij.8%

€ 5,95

De Molen Bommen & Granaten
Is het zwaarste bier uit de standaard-collectie
van De Molen. Een bier met een body waar je u
tegen zegt. Bommen & Granaten is vooral zwaar,
smaakvol en zoet.11,9%

€ 5,95

De Poes
Is een bier dat in balans is, met een licht bittertje
en een smaakvolle afdronk. 8%

€ 5,50

Het Nest KlevereTienQuadrupel
Zwart, kruidig en fruitig. Aroma’s van anijs, karamel,
chocolade, koffie en drop zijn terug te vinden. Het
bier is een beetje bitter en niet te zoet. Van Brouwerij
Het Nest. 10%

€ 4,95

Bird Brewery
Dat isandere Koekoek
Een saison van Bird Brewery. fruitige aroma’s van
de gebruikte hops. Het is ook nog eens kruidig en
droog. De licht zoete basis houdt alles bij elkaar om
een mooi geheel te vormen. De Citrus smaak en dat
het een tikkeltje zurig is. De fles is nu leeg dus ik ga
even de 29 vogels zoeken op het etiket.

€ 5,95

Ramses Naar De Haaien
Is een gerookt bier. Dit bier is in samenwerking met
de Pelgrim gebrouwen. Het is een schepenbier, een
oud biertype dat zeelui in het verleden behoedde
voor de tyfus en ander ongemak 5%

€ 5,95

Steenuilke
Brouwerij De Ryck .Steenuilke is een straf blond
bier met lichte moutaroma’s, een ronde fruitigheid
en een fijne kruidige, licht grassige smaak. 6,5%

€ 4,95

Vlierbier
Vlierbier is een licht bitter, amberkleurig bier met
de smaak van vlierbloesem en honing. Een dorstlesser met 5%
€ 5,95

Het Nest Two Faced Jack
Brouwerij Het Nest – Quadrupel
Two Faced Jack is een bijzondere blend van de
Kleveretien en de Schuppenboer Grand Cru. Het
ontstane bier is nog steeds een quadrupel, maar
dan met fruitige tonen die door de hopsoorten
ontstaan. Verder zoetig, fruitig en licht gebrand.
10%

€ 5,95

Oersoep Kiss Me, Kiss Me, Kiss me
Een friszure tint achter een heerlijk kruidige tripel.
Toetsen van banaan. De ietwat troebele goudblonde kleur laat je alvast voorgenieten van het
overweldigende zomergevoel dat deze tripel je
geeft. 8,5 %

Het Uiltje Dr. Raptor BLIK
Jouw favoriete double IPA is er nu in blik. Een
lichte zoetigheid is te bespeuren in dit bier boordevol aroma’s. Lekker sterke fruitige aroma’s
gecombineerd met lekker sterke bittere smaken en
een moutige achtergrond.. 6,5 %

€ 6,95

€ 4,95

Kees Hazy Sunrise
Alsof je naar een zonsopgang kijkt en dit je laatste
biertje van de nacht is; zo troebel. Heerlijk fruitig
en wat kruidig ook. 7,1 %

€ 6,95

St. Bernardus Tripel
Een fruitige tripel. Zoete smaken worden gecombineerd met een delicate bitterheid waardoor een mooie
balans ontstaat. 8 %
€ 4,95

De Molen Op & Top
De Molen Op & Top is een Session Ale, een prima vervanger voor het reguliere pilsje. Dit is een
smaakvol bier, dat je dorst lest en waar je makkelijk
een tweede glas van drinkt. 4,5%
€ 4,95

Het Nest Hertenheer
Het Nest Hertenheer is een lichte en verfrissende
Blond. Zoete en vooral fruitige tonen bier. Ontdek aroma’s van zoete appels en geel fruit. In de afdronk komt
de wat kruidige bitterheid naar voren. 4,8%
€ 4,50

Borrelhapjes

Eetcafe de Maaspoort
Het is pas crisis als het bier op is , maar
gelukkig hebben wij bij de Maaspoort
meer dan 150 verschillende soorten
bieren. Dus hier zit u op de goede plek!
Bekijk hier onze bieren op de tap

Gouden Carolus Classic
Het ‘Grand Imperial Beer’ uit Mechelen, wordt gebrouwen met donkere, zeer uitgebalanceerde gedoseerde karamel en aromatische mouten. Dit unieke bier combineert
de warmte van wijn en de frisheid van bier. Hierdoor is
het zeer geschikt in combinatie met culinaire specialiteiten zoals stoofschotels, patés, gerijpte of sterke kazen. 8,5
€ 4,65
%

Grimbergen Dubel
Al sins 1128 vloeien de Grimbergen bieren en de legende
in elkaar over. net als de feniks die uit zijn as herrijst , viel
de Abdij van Grimbergen herhaaldelijk ten prooi aan de
vlammen , maar telkens werd ze heropgebouwd. Grimbergen dubbel heeft twee fermentaties ondergaan, wat
dit bier een chocoladeachtige, toffeesmaak geeft met een
€ 4,10
warme brandewijnachtige afdronk. 6,5 %

La Corne Black
Is een bier van Brasserie D’Ebly. Het bier heeft een mooie
beige schuimkraag en een romige, warme smaak. Hierin
zijn pruimen, bramen, gedroogde rode vruchten, chocolade, koffie en Butter scotch te ontdekken. Hierdoor
ontstaat een zoete smaak in het bier, echter er bevindt
€ 5, 95
zich ook een lichte bitterheid.8%

