


koffie en theekoffie en thee
Koffi e 2,30
Café crème

Espresso 2,30
Dé Italiaanse klassieker

Cappuccino 2,40
Drie gelijke delen van espresso, melk en melkschuim

Cappuccino met siroop 2,70
Keuze uit chocolade, vanille, hazelnoot, karamel, 
brownie of apple pie

Latte Macchiato 2,80
Stijlvolle lagen van melk en espresso

Latte Macchiato met siroop 3,20
Keuze uit chocolade, vanille, hazelnoot, karamel,
brownie of apple pie.

Thee 2,30
Keuze uit English breakfast, earl grey, citroen,
rooibos, bosvruchten of groene thee

Verse munt thee 2,85
Verse muntbladeren, geserveerd met honing

Verse gember thee 2,85
Gember, honing, kaneel en sinaasappel

Warme chocolademelk 2,60
Met slagroom +0,25

Koffi e ‘De Sevewaeg’ 6,00
Met Stoere Aezel (huislikeur)

Irish Coffee 6,00
Met Jamesson Irish Whiskey

Baileys Coffee 6,00
Met Baileys

French Coffee 6,00
Met Grand Marnier

Spanish Coffee 6,00
Met Tia Maria

Coffee Cuarenta Y Tres 43 6,00
Met Licor 43

Italian Coffee 6,00
Met Amaretto

speciale koffie'sspeciale koffie's



fris en fruitig
Coca-Cola 2,30
Keuze uit regular, light of zero

Sourcy 2,30
Puur Hollands mineraalwater
Keuze uit naturel, sprankelend of citron

Sisi Orange 2,30
Koolzuurhoudende frisdrank met sinaasappelsmaak

7-up 2,30
Koolzuurhoudende frisdrank met citroen- limoensmaak

Lipton Ice Tea 2,60
Koolzuurhoudende frisdrank met thee-extracten
Keuze uit lemon of green

Rivella 2,60
Koolzuurhoudende frisdrank met natuurlijke ingrediënten
Keuze uit original of cranberry

Verse Jus d’Orange 3,00
Versgeperst sinaasappelsap

Cassis 2,60
Koolzuurhoudende frisdrank met de smaak van zwarte bessen

Bitter Lemon 2,60
Koolzuurhoudende frisdrank met een bittere citroensmaak

Tonic 2,60
Koolzuurhoudende frisdrank met een uiterst bittere smaak

Appelsap 2,60
Vruchtensap gemaakt van diverse appelsoorten

Tomatensap 2,60
Sap verkregen uit tomaten, naar wens te drinken
met tabasco of peper

DubbelFrisss 2,60
Koolzuurhoudende frisdrank met appel-perziksmaak

Crystal Clear 2,60
Koolzuurhoudende bronwater met citroensmaak

Red Bull 3,00
‘s Werelds populairste energiedrank

Fristi 2,60
Yoghurtdrank met de smaak van diverse soorten rood fruit

Chocomel 2,60
Romige en intense smaak van pure chocolade

Melk 2,60
“De witte motor”

Keuze uit original of cranberry

Verse Jus d’Orange 3,00



 witte wijn glas / fl es

Sauvignon Blanc 3,75/18,25
Fruitige, knisperfrisse Sauvignon Blanc met een
heerlijke mineralige afdronk.
-Côte de Gascogne, Frankrijk-

Chardonnay & Vermentino 3,75/18,25
Verfrissend en dorstlessend droog. Met de ‘crispy’
aroma’s van limoen, gecombineerd met een geurig
vleugje bloesem en kruiden.
-Languedoc, Frankrijk-

Chardonnay 4,10/20,75
Bleekgeel van kleur, een fraai bouquet met tonen van
honing, bloemen, citrus en appels dat zich voortzet
in de toegankelijke smaak. 
-Languedoc, Frankrijk-

Verdejo 6,00/28,75
Biologische wijn met een zacht en fris karakter.
Rond en fruitig en met een heel klein verleidelijk zoetje.
-La Mancha, Spanje-

Grüner Veltliner 5,35/26,75
Droog, sappig en lekker verfrissend met de fruitige smaak 
van citrus. Het pittige vleugje peper is kenmerkend voor
de Grüner Veltliner.
-Kamptal, Oostenrijk-

Moscatel de Alejandria 4,60/26,75
Deze dessertwijn van Moscatel Alexandria heeft een
licht goudgele kleur en aroma’s van citrus en vanille.
-Valencia, Spanje-

wijnen

 rode wijn glas / fl es

Cabernet Sauvignon 3,75/18,25
Stoere Cabernet Sauvignon. Zacht als satijn,
maar met een volle en krachtige smaak.
-Central Valley, Chili-

Merlot 3,75/18,25
De geur doet denken aan zwarte bessen. Een fruitige en
volle wijn. Intense smaak met aangenaam zachte tannines.
-Pays d’Oc, Frankrijk-

Tempranillo 4,75/23,00
Aantrekkelijke Rioja Crianza waarin het fruitige van de
Tempranillo samengaat met het effect van de
gedoseerde houtlagering.
-Rioja, Spanje-

Syrah & Grenache 5,10/24,75
Krachtige rode wijn van meester-wijnbouwer
Michel Chapoutier. Aroma’s van rood fruit, zoethout en
peper in de smaak gevolgd door rijpe tannines en
een grote structuur.
-Côtes du Rhône, Frankrijk-

Negroamaro & Primitivo 5,10/24,75
Diep robijnrood, geurt intens naar fruit, waarbij vooral
pruimen en gedroogde kersen opvallen. Smaakt droog
en rond, met een gemarkeerde fruitigheid.
-Puglia, Italië-

 witte wijn glas / fl es

 rode wijn glas / fl es



water bij de wijn?
Sourcy naturel of sprankelend 4,95
Per 0,70L

water bij de wijn
Sourcy naturel of sprankelend
Per 0,70L

 rose wijn glas / fl es

Grenache Noir 3,75/18,25
Frisse en smakelijke rosé met een prachtige lichte kleur
en heerlijke fruitige aroma’s.
-Languedoc, Frankrijk-

 alcoholarme wijn glas / fl es

Merlot 3,75/18,25
Diep granaatrood en een expressief, fruitig bouquet van zwarte 
bessen en kersen dat in de smaak omlijst wordt door zachte, 
zijdeachtige tannines en gevolgd door een lange afdronk. 
-Bevat <0,5% alcohol-

Pinot Grigio 3,75/18,25
Bleekgeel met groene weerspiegeling, ingetogen bouquet
van citrus met minerale impressies waarna de elegante smaak
aansluit met een fraaie balans tussen zoet en frisse zuren.
-Bevat <0,5% alcohol-

 versterkte wijn
Witte Port 3,80
Een friszoet aperitief met intense aroma’s van amandelen
en bloesem en een zachte, lange afdronk.

Ruby Port 3,80
Diep en levendig robijnrood. Is vol en heeft aantrekkelijke 
aroma’s van rood fruit. In de smaak fris en jeugdig met
frambozen en kersen. Een lange, intensieve afdronk.

Late Bottled Vintage Port 4,25
Deze wijnen worden alleen in eikenhouten vaten gelagerd
en pas 5 á 6 jaar na de oogst gebotteld. Late Bottled Vintage
is een volle, rijke Port met geuren van kruiden en rijp fruit.
De smaak is vol en compleet met de traditionele drogere afdronk.

Sherry Medium 3,80
Licht zoet met nootachtige aroma's.

Sherry Extra Dry 3,80
Droog maar niet té strak: zo smaakt deze goudgele
sherry met zijn nootachtige aroma's.

Martini Vermouth Bianco 3,80
Toetsen van vanille en aromatische kruiden
lopen naadloos in elkaar over.

Martini Vermouth Rosso 3,80
Rijk, complex en geparfumeerd. Naar het originele recept
van Luigi Rossi uit de jaren 1860.

 alcoholarme wijn glas / fl es

 rose wijn glas / fl es

 versterkte wijn



Zoete witte wijn Glas 3,35 / Fles 16,50
Frisse zoete wijn geserveerd met- of zonder ijs

Aperol Spritz Glas 4,75
Italiaans aperitief met een smaakcombinatie van
zure sinaasappel, genitiaan, rabarber en cinchona

Cava Brut Fles 23,95
Spaanse mousserende wijn bestaande uit een mengsel
van verschillende witte druivenrassen

Cava Rosé Fles 23,95
Spaanse mousserende wijn bestaande uit een mengsel
van verschillende rosé druivenrassen

Prosecco Fles 23,50
Italiaanse mousserende wijn van de Prosecco druif

Leuk voor thuis
of als cadeau!

GIn ideeGIn idee??
Gordon’s London Dry Gin 7,75
Met Mediterranean Tonic Water

Tanqueray London Dry Gin 8,75
Met Premium Tonic Water

Tanqueray No Ten Gin 10,00
Met Premium Tonic Water

Bombay Sapphire Gin 8,75
Met Mediterranean Tonic Water

Bombay Sapphire East Gin 10,00
Met Elderflower Tonic Water

Hendrick’s Gin 11,50
Met Elderflower Tonic Water

Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin 12,50
Met Premium Tonic Water

sevewaeg's
huislikeur

zoet en bubbels
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 bieren van de tap
Brand Pilsener 2,60 (25cl) • 4,90 (50cl)
Pilsener – Geraffineerde smaak met hopbitterheid. (5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Tripel Karmeliet 5,15 (33cl)
Tripel – Krachtige smaak, tinten van perzik en banaan. (8,4%)

-Brouwerij Bosteels, BE-

La Trappe Witte Trappist 4,10 (30cl) • 5,95 (50cl)
Witbier – Verfrissend met tinten van citrus. (5,5%)

-Bierbrouwerij De Koningshoeven, NL-

Brugse Zot 4,95 (25cl)
Blond – Fruitig met tinten van perzik. (6%)

-Brouwerij De Halve Maan, BE-

Paix Dieu 6,15 (33cl)
Tripel - Een zachte en smeuïge tripel met een vol karakter. 
Om de ziel van de abdij in het bier te laten voortleven wordt 
het bier alleen bij volle maan gebrouwen. (10%)

-Brasserie Caulier, BE-

Guinness Draught 6,50 (50cl)
Stout – Moutig, romig en bitter. (4,2%)

-Guinness, IE-

La Trappe Dubbel 4,10 (25cl)
Dubbel – Aromatisch en karamelachtig karakter. (7%)

-Bierbrouwerij De Koningshoeven, NL-

bieren

Diverse wisseltaps
Doorlopend variërende bieren van de tap
Laat u informeren door onze medewerkers!

Brand Up 3,70 (30cl)
Pilsener – Ode aan de oer-smaak van pils. (5,5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand IPA 4,30 (30cl)
IPA – Winnaar van de bierbrouwwedstrijd van 2014. 
Fruitig en citrusachtig. (7%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand Porter 4,30 (30cl)
Porter – Winnaar van de bierbrouwwedstrijd van 2016.
Mild geroosterd en karamel tonen. (6%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand Imperator 3,90 (30cl)
Bock – Oudste speciaalbier van Nederland.
Vol mengsel van gebrande moutsoorten. (6,5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand Blond 4,50 (30cl)
Sterk Blond – Winnaar van de bierbrouwwedstrijd 2013.
Vijf hopsoorten zorgen voor een frisse en fruitige smaak. (8,5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

brand bieren 

 bieren van de tap

brand bieren 



 sevenum en omstreken 
Diva 5,75 (30cl)
IPA – American style red IPA. (7%)

-De 7de Hemel, Sevenum-

Hopla 5,75 (30cl)
Imperial IPA – Fruitige, frisse en hoppige smaak. (7,5%)

-De 7de Hemel, Sevenum-

Zonnestraal 5,75 (30cl)
Blond – Volle smaak van mout en fruitige bloesem. (6,5%)

-De 7de Hemel, Sevenum-

Cuvée la Nuit 6,20 (33cl)
Bière Brut – Een elegant bier met champagnegist en
druivensap. Verfrissend zuur met een droge afdronk. (7,7%)

-Brouwerij In De Nacht, Weert-

Ties 5,80 (33cl)
Blond – Fris citrus smaakpalet, hoppy, klein bittertje
en een prettige afdronk die smaakt naar meer! (6%)

-Brouwerij In De Nacht, Weert-

Yelloow Chelloow 5,90 (33cl)
Blond – De fruitigheid en fris-zuurtje van de citrus is
te proeven. Het karakter van bier blijft aanwezig. (6,3%)

-Brouwerij In De Nacht, Weert-

Kessel Blondj 5,75 (33cl)
Blond – Volle smaak met een frisse afdronk. (4,8%)

-Casle Bier, Kessel-

Kessel Triepel 5,75 (33cl)
Tripel – Krachtig van smaak met een lichte afdronk. (7,5%)

-Casle Bier, Kessel-

 trappisten 
Trappist Rochefort 6 5,50 (33cl)
Dubbel – Licht bitter met een sterk moutige smaak. (7,5%)

-Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy, BE-

Trappist Rochefort 8 5,60 (33cl)
Sterk Donker – De smaak is krachtig en complex
met aroma’s van kruiden, leer en vijgen. (9,2%)

-Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy, BE-

Trappist Rochefort 10 5,90 (33cl)
Barley Wine – Dominante impressies van koffie en
chocolade met een verwarmde alcohol smaak. (11,3%)

-Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy, BE-

Mont des Cats 7,15 (33cl)
Sterk Blond – Een zacht bier met een ietwat bittere, 
zoetige en moutige smaak. (7,6%)

-Abbaye Du Mont des Cats, FR-

Tre Fontane Tripel 8,20 (33cl)
Tripel – De unieke smaak in dit bier is te danken aan
het gebruik van eucalyptus. (8,5%)

-Abbazia Tre Fontane, IT-

La Trappe Isid’or 4,90 (33cl)
Sterk Blond – Gebrouwen ter gelegenheid van het
125 jarig bestaan van de abdij in 2009. (7,5%)

-Bierbrouwerij De Koningshoeven, NL-

 sevenum en omstreken 

 trappisten 



La Trappe Tripel 4,90 (33cl)
Tripel – Moutig en esterachtig. Volle en rijke smaak
met een licht droge afdronk. (8%)

-Bierbrouwerij De Koningshoeven, NL-

La Trappe Quadrupel 5,15 (33cl)
Quadrupel – Een zwaar bier met een ware smaak
evolutie, aroma’s van banaan, amandel en vanille. (10%)

-Bierbrouwerij De Koningshoeven, NL-

Chimay Triple 5,25 (33cl)
Tripel – De fruitige tonen van muscat en rozijnen
geven dit bier een attractief aroma. (8%)

-Bières de Chimay, BE-

Chimay Blue 5,75 (33cl)
Sterk Donker – De geur van vers gist doet denken aan licht 
rozig, daarna onthult zich gekarameliseerde noot. (9%)

-Bières de Chimay, BE-

Orval 5,40 (33cl)
Blond – De smaken in dit bier worden bepaald door de hop 
en gist, meer dan het gebruikte mout. Licht droog. (6,2%)

-Brasserie d’Orval, BE-

Achel 8° Blond 5,45 (33cl)
Sterk Blond – Zoet-moutig, met mooie tonen
van Saaz-hoppen. (8%)

-Brouwerij der Sint-Benedictusabdij de Achelse Kluis, BE-

Achel 8° Bruin 5,45 (33cl)
Dubbel – Stevige ‘body’, rijp fruit en een hop-bittere toets. (8%)

-Brouwerij der Sint-Benedictusabdij de Achelse Kluis, BE-

Westmalle Trappist Dubbel 4,70 (33cl)
Dubbel – De smaak is rijk en complex, kruidig en fruitig
met een fris-bittere afdronk. (7%)

-Brouwerij der Trappisten van Westmalle, BE-

Westmalle Trappist Tripel 5,10 (33cl)
Tripel – Fijne hopbitterheid van Styrian Goldings en
Saaz hoppen, rijpe banaan kun je hier ook in vinden. (9,5%)

-Brouwerij der Trappisten van Westmalle, BE-

Spencer Trappist Ale 7,10 (33cl)
Blond – De eerste Amerikaanse trappist, zoete en fruitige
accenten met een droge licht-hoppige afdronk. (6,5%)

-Spencer Brewery, US-

Gregorius 7,75 (33cl)
Barley Wine – Tonen van koffie en geroosterde mouten.
Door honing en wijngist een zoet-zure mondbeleving. (10,5%)

-Stift Engelszell, AT-

Zundert 8 5,75 (33cl)
Tripel – Eerst bloemig en iets zoet, waarna het evolueert
van licht karamel naar een droge hopbitterheid. (8%)

-Trappistenbrouwerij de Kievit, NL-

Zundert 10 5,95 (33cl)
Barley Wine – Geurtinten van gedroogde vruchten, drop
en wat chocolade. De smaak is vol en zacht. (10%)

-Trappistenbrouwerij de Kievit, NL-



lekker
voor erbij

 Fruit, lambiek, geuze en sour 
Cherry Chouffe 5,20 (33cl)
Fruit – Een Chouffe met heerlijke kersensmaak. (8%)

-Brasserie d’Achouffe, BE-

Wittekerke Rosé 3,70 (25cl)
Fruit – Het eerste originele rosébier in de wereld. (4,3%)

-Brouwerij De Brabandere, BE-

Liefmans Fruitesse 3,75 (25cl)
Fruit – Bruisend fruitbier, perfect als aperitief. 
Deze drink je ‘On the Rocks’. (3,8%)

-Brouwerij Liefmans, BE-

Kriek Lambic 3,90 (25cl)
Fruit – Unieke kriekensmaak met lichtzure toets. (4%)

-Brouwerij Mort Subite, BE-

Bacchus Kriekenbier 6,10 (37,5cl)
Fruit – Mooie balans tussen zoet en zuur. (5,8%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, BE-

Bacchus Frambozenbier 6,20 (37,5cl)
Fruit – Mooie aroma’s van zoete frambozen. (5%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, BE-

Kasteel Rouge 4,90 (33cl)
Fruit – Frisse, zoetige en fruitige smaak. (8%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, BE-

St. Louis Geuze Fond Tradition 6,00 (37,5cl)
Geuze – Proef voorzichtig en ontdek de fruitige grapefruit, 
gemberaroma en een toets Muscatdruiven. (5%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, BE-

Luxe Cactus Ale 6,20 (33cl)
Fruit – Blond bier met cactusvijg, limoen en citroen. (6%)

-Lux Brewery, NL-

Magners Original Irish Cider 4,95 (30cl)
Cider – Gemaakt met 17 verschillende soorten appels. (4,5%)

-Magners Irish Cider, IE-

Polyamorie 5,85 (33cl)
Sour – Licht zuur met veel tropisch fruit en aroma’s
van mango. (5%)

-Oedipus Brewing, NL-

Swingers 5,90 (33cl)
Sour – Door lactobacillus in de ketel verzuurd. Zout, grapefruit, 
limoenschil en dry hopping bepalen de smaak. (4%)

-Oedipus Brewing, NL-

Castaway 6,20 (33cl)
Sour – Verwacht een fruitig aroma, nog meer fruit in
je mondgevoel en een subtiele zuurheid. (4,2%)

-YellowBelly Beer, IE-

 Fruit, lambiek, geuze en sour 



 blond en sterk blond 
Kon Minder Blond 5,75 (33cl)
Blond – Fris bier met fruitig hop karakter door het gebruik 
van Amerikaanse hoppen en sinaasappelschil. (5,1%)

-Baxbier, NL-

Bitterblond 5,90 (33cl)
Blond – Door het gebruik van Tettnang-hoppen krijgt dit
hoppig en bitter brouwsel een lichte citrus smaak. (5,7%)

-Brouwerij De Prael, NL-

Bloesem Blond 6,10 (33cl)
Blond – Bier gebrouwen met vlierbloesem. Hierdoor krijgt
het een bloemig aroma en frisse smaak. (6,2%)

-Gebrouwen Door Vrouwen, NL-

D’n Ossekop 5,50 (33cl)
Sterk Blond – Zacht, fris en soepel blondbier met 
een fijn zoetje en bittertje. (7,5%)

-Muifelbrouwerij, NL-

 wit en weiss
Hoegaarden Wit 3,75 (30cl)
Witbier – Zachte smaak, licht en matig zoet. (4,9%)

-Brouwerij van Hoegaarden, BE-

IJwit 5,30 (33cl)
Witbier – Frisse smaak met toetsen van banaan en citrus. 
Licht zoete afdronk. (6,5%)

-Brouwerij ’t IJ, NL-

Skuumkoppe 4,60 (30cl)
Dunkelweizen – Fris tarwebier dat past bij alle jaargetijden, 
een écht Texels product. (6%)

-Texelse Bierbrouwerij, NL-

Pineapple Weizen 6,00 (33cl)
Hefeweizen – De naam verraadt het al, hier proef je ananas. (5%)

-Het Uiltje, NL-

Badgast 5,60 (33cl)
Witbier – Toegankelijk en fruitig witbier. (5,7%)

-Kompaan Bier, NL-

Grosse Bertha 6,45 (33cl)
Hefeweizen – Hefeweizen meets Tripel. (7%)

-Brussels Beer Project, BE-

Erdinger Weissbier 5,00 (50cl)
Hefeweizen – Fris met tonen van tarwe en kruidnagel. (5,3%)

-Erdinger Weissbräu, DE-

Paulaner Weissbier 5,00 (50cl)
Hefeweizen – Zacht met tonen van gist en banaan. (5,5%)

-Paulaner Brauerei, DE-

Franziskaner Weissbier 5,00 (50cl)
Hefeweizen – Sterk bananenaroma, citrus in de afdronk. (5%)

-Spaten-Franziskaner-Löwenbräu-Gruppe, DE-

Weihenstephaner Vitus 5,40 (50cl)
Weizenbock – Romig, zijdezacht met een frisse indruk. (7,7%)

-Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, DE-

 wit en weiss

 blond en sterk blond 



Grimbergen Blond 4,50 (33cl)
Blond – Een puur, zacht en subtiel blond bier met
tonen van rijp fruit. (6,7%)

-Brouwerij Alken-Maes, BE-

Pauwel Kwak 4,90 (33cl)
Sterk Blond – Zachte en noga-achtige start met zoethout
dat overgaat in gekarameliseerde banaan. (8,4%)

-Brouwerij Bosteels, BE-

Formidabel 5,90 (33cl)
Blond – Gebrouwen met 3 Belgische hopsoorten en 
3 granen. Subtiel hoppig aroma en complexe smaak. (5,5%)

-Brouwerij Broeder Jacob, BE-

Kotmadam 5,90 (33cl)
Blond – Mooie hoptoetsen, een zachte nasmaak en makkelijk
te drinken.”Tis just een ingelke dat up eu tong pist!” (6%)

-Brouwerij Broeder Jacob, BE-

Cornet 5,10 (33cl)
Sterk Blond – Veel ‘body’ met smaken van eikenhout
door de lagering op eiken. (8,5%)

-Brouwerij De Hoorn, BE-

Troubadour Blond 4,90 (33cl)
Blond – Fruitig aroma met hoppige en kruidige smaken
maken dit bier zeer verfrissend. (6,5%)

-Brouwerij The Musketeers, BE-

Bassevelds Ezelsbier 4,50 (33cl)
Sterk Blond – Krachtig, kruidig en fris met een bruisend
karakter. Je voelt je zeker geen ezel na het drinken van dit 
bier, maar een echte gentleman of powervrouw. (9%)

-Brouwerij Van Steenberge, BE-

Koning Honing 5,90 (33cl)
Blond – Niet extreem zoet, stroperig of zwaar. Wil je meer 
karakter, maar geen tripel: neem deze koning! (7,5%)

-SNAB Bierbrouwers, NL-

Toewijding 5,80 (33cl)
Blond – Licht hoppig en moutig van smaak met een
droge kruidige afdronk. (6,5%)

-Van Moll, NL-

Leffe Blond 4,10 (30cl)
Blond – Elegant, zacht en fruitig. In de pittige afdronk
vind je een toets van sinaasappelbitter. (6,6%)

-Abbaye de Leffe, BE-

Leffe Rituel 9° 5,10 (30cl)
Sterk Blond – Traditioneel gebrouwen bier met smaken van 
graan, bittere kruiden en rijk aan hop. (7,5%)

-Abbaye de Leffe, BE-

Leffe Royale Whitbread Golding 5,40 (30cl)
Sterk Blond – Subtiele bitterheid met toetsen van
citroen en rozijnen. (9%)

-Abbaye de Leffe, BE-

Hopus 4,85 (33cl)
Sterk Blond – De geur is grazig, citrus en fruit. Mooie ‘body’. 
Lekker bittere afdronk maar niet overheersend. (8,3%)

-Brasserie Lefebvre, BE-

La Chouffe Blond 5,20 (33cl)
Sterk Blond – Het originele bier met de kabouter,
licht hoppig, dorstlessend en vol karakter. (8%)

-Brasserie d’Achouffe, BE-



 tripel
Zatte 5,50 (33cl)
Tripel – Een enigszins droog bier met de geur van vers fruit
en hier en daar een vleugje graan. (8%)

-Brouwerij ’t IJ, NL-

Gajes 5,80 (33cl)
Tripel – Een vloeibaar gedicht in de glorie van de hop,
een ambachtelijk bier dat je niet snel zult vergeten. (8%)

-Bruut Bier, NL-

Blonde Snol 5,85 (33cl)
Tripel – Deze doet het goed bij de mannen… 
Een kruidige, fruitige en volle smaak. (8,5%)

-Brouwerij de Pimpelmeesch, NL-

Tricky Tripel 6,10 (33cl)
Tripel – Dit bier zit zo vol met mout en smaak dat het 
weleens ‘tricky’ kan worden. (7,8%)

-Gebrouwen Door Vrouwen, NL-

Grimbergen Dubbel 4,60 (33cl)
Dubbel – Tonen van chocolade en toffee en
een ‘brandylike’ afdronk. (6,5%)

-Brouwerij Alken-Maes, BE-

Prior 8 4,90 (33cl)
Dubbel – Robijn tot paarse kleur, zacht romig en een bijna
olieachtige textuur met hier en daar een toets kokosnoot. (8%)

-Brouwerij St. Bernardus, BE-

 dubbel
Natte 5,50 (33cl)
Dubbel – Een zachte, geroosterde smaak met aardse tonen 
van bruine suiker, noten en pruimen. (6,5%)

-Brouwerij ’t IJ, NL-

Leffe Brune 4,10 (30cl)
Dubbel – Met toetsen van koffie en chocolade is dit
zacht romige bier een ware klassieker. (6,5%)

-Abbaye de Leffe, BE-

Wilderen Goud 4,90 (33cl)
Blond – Een stoer en onweerstaanbaar bier. (6,2%)

-Brouwerij Wilderen, BE-

Duvel 4,85 (33cl)
Sterk Blond – Subtiele bitterheid, verfijnde smaak en
een onderscheidend hop-karakter. (8,5%)

-Duvel Moortgat, BE-

Delerium Tremens 5,60 (33cl)
Sterk Blond – De grijze fles verbergt een mysterie,
te ontdekken door de mensen die geen zwakte kennen. (8,5%)

-Huyghe Brewery, BE-

Tak 6,15 (33cl)
Blond – Simpele basis van mouten bedekt met 4 types hop.
Fruitig aroma met een verfissende smaak. (5,5%)

-Brauhaus Bevog, AT-

Pale Ale (Citra) 6,20 (33cl)
Blond – Waardeer de grapefruit en ananas aroma’s in dit bier.
Heeft een aangenaam zachte afdronk. (4,8%)

-YellowBelly Beer, IE-

 dubbel

 tripel



Thai Thai 5,70 (33cl)
Tripel – A Thai dish in a bottle! Citroengras, 
gember, koriander, sinaasappelschil en chilipeper. (8%)

-Oedipus Brewing, NL-

Zeezuiper 5,70 (33cl)
Tripel – Verfrissend droog tot licht zoet. De geur heeft 
toetsen van koriander en geel fruit. (8%)

-Scheldebrouwerij, NL-

Triple Trouble 5,90 (33cl)
Tripel – Engelse en Amerikaanse hoppen geven dit bier 
smaak. Vind vlierbloessem, kamille, sinaasappelschil. (8,5%)

-Van Moll, NL-

Turf ‘n Surf 6,40 (33cl)
Tripel – Een klassieke tripel met een rokerig karakter
en een vleugje zeezout. (8,5%)

-vandeStreek bier, NL-

Leffe Triple 4,75 (30cl)
Tripel – Mooie balans tussen zoet en bittere smaken. Banaan, 
perzik en rijpe ananas met koriander en kruiden. (8,5%)

-Abbaye de Leffe, BE-

La Corne du Bois des Pendus Triple 5,75 (33cl)
Tripel – Stevig bier met een uniek karakter. (10%)

-Brasserie d’Ebly, BE-

Grimbergen Tripel 5,50 (33cl)
Tripel – Bitterzoet, kruidig en erg veel rondeur. (9%)

-Brouwerij Alken-Maes, BE-

Straffe Hendrik Brugs Tripel 9° 6,00 (33cl)
Tripel – Start met karamel, loopt over in bitterheid.
De afdronk bevat banaan en citrusvruchten. (9%)

-Brouwerij De Halve Maan, BE-

Gouden Carolus Tripel 5,35 (33cl)
Tripel – Gebrouwen met de beste rijpe gerst en
hop om zoveel mogelijk aroma te behouden. (9%)

-Brouwerij Het Anker, BE-

SchuppenBoer 5,70 (33cl)
Tripel – Volmondig bier met een fruitig aroma door
toevoeging van koriander en het gebruik van Cascade. (8%)

-Brouwerij Het Nest, BE-

Tripel Kanunnik 5,25 (33cl)
Tripel – Een 4-granen bier, naast gerst, tarwe en haver,
ook rogge! Dit geeft een typisch karakter. (8,2%)

-Brouwerij Wilderen, BE-

Baltic Tripel 6,85 (33cl)
Tripel – Fruitig karakter, flink wat power maar toch subtiel. (9,5%)

-Rügener Insel-Brauerei, DE-



 ipa
't IJ IPA 5,80 (33cl)
IPA – Hoppig bier met aroma’s van bloemen en grapefruit. (7%)

-Brouwerij ’t IJ, NL-

Gijt Ut? 5,60 (33cl)
Imperial IPA – Gehopt met Columbus, Mosaic, Chinook
en Simcoe. Met een mooie dry hopping tot slot. (8%)

-Brouwerij de Natte Gijt, NL-

Dikke lul 3 bier! 5,85 (33cl)
IPA – If you are not from the Netherlands please
do not translate the name of the beer! (5,6%)

-Het Uiltje, NL-

Mooie Nel 5,70 (33cl)
IPA – Dit hoppig amber kleurig bier is vernoemd naar
een meer tussen Spaarndam en Haarlem. (6,5%)

-Jopen, NL-

58 Handlanger 5,70 (33cl)
Imperial IPA – 3 soorten mout en 3 soorten hop, Simcoe, 
Cascade en Amarillo. Warme en koude dry hopping. (8,2%)

-Kompaan Bier, NL-

Hopfather 6,00 (33cl)
Session IPA – Fruitige hopexplosie met toetsen van ananas, 
mango en lychees. Tropisch feest in een glas! (4,9%)

-Oersoep, NL-

Wanderlust 5,40 (30cl)
Session IPA – Lichtvoetig en fris stapt deze IPA door de
wereld. Heerlijk fris en fruitig met een zacht bittertje
en een droge afdronk. (2%)

-Van Moll, NL-

Doerak 5,75 (33cl)
IPA – Een verfrissende, fruitige IPA rijkelijk gevuld met
de beste Amerikaanse hoppen. (6,3%)

-Van Moll, NL-

Loki Golden IPA 6,20 (33cl)
IPA – Een charmant bier gebrouwen met bleke mouten en
Mosaic hop voor een grassig en citrusachtig aroma. (5,5%)

-Walhalla Brouwerij, NL-

Troubadour Magma 5,40 (33cl)
IPA – Zelfs voor het drinken ben je verrast door de explosie van 
hop-aroma’s gecreëerd door de dry hopping. (9%)

-Brouwerij The Musketeers, BE-

Troubadour Westkust 5,60 (33cl)
Imperial IPA – Donker, bijna zwart bier. Een hoppig aroma
met geroosterde mouten, koffie, chocolade en vanille. (8,5%)

-Brouwerij The Musketeers, BE-

Fog Breaker 6,10 (35,5cl)
IPA – Ananas, meloen en citrussmaken, gebalanceerd
met een licht scherpe smaak van dennennaalden. (6,8%)

-Anchor Brewing Company, US-

Kramah 6,25 (33cl)
IPA – Sterk aroma van mango, lychee, citrus en tropisch fruit.
It shows off its hops muscles! (6,5%)

-Brauhaus Bevog, AT-

 ipa



Zo 6,15 (33cl)
Sesson IPA – Tropisch en citrus, grapefruit, passievrucht, 
steenvrucht en limoen. (4,3%)

-Brauhaus Bevog, AT-

Punk IPA 5,90 (33cl)
IPA – Post Punk apocalyptic mother fucker of a pale ale!
Hoppen: Chinook, Simcoe, Ahtanum, Nelson Sauvin. (5,6%)

-Brewdog, SCH-

Raging Bitch Belgian IPA 6,65 (35,5cl)
IPA – Smaken van dennen en grapefruit uit hop en
de exotische fruittonen van de Belgische gist. (8,3%)

-Flying Dog Brewery, US-

Goose IPA 6,20 (35,5cl)
IPA – Hop lover’s dream met een fruitig aroma en een
moutdroge, lange en hoppige afdronk. (5,9%)

-Goose Island Beer, US-

Tasty Juice 8,00 (50cl)
IPA – Gigantisch tropische en verfrissende smaken
dankzij de dubbele lading aan Citra hoppen. (6%)

-Lervig, NO-

Aker 6,90 (33cl)
IPA – Perfecte balans van bitterheid. Gebruikte hoppen
zijn Chinook, Amarillo en Centennial. (6,7%)

-Naparbier, ES-

Alien Klaw 6,90 (33cl)
IPA – Saphir, Chinook en Simcoe hoppen maken dit
een heerlijke ‘Belgian style-IPA’. (6,8%)

-Naparbier, ES-

Back in Black 7,25 (33cl)
Imperial IPA – Een hopexplosie in je mond met tonen van 
geroosterde mouten en zoethout in de achtergrond. (8,5%)

-Naparbier, ES-

Stone IPA 6,00 (33cl)
IPA – Dit extra hoppig bier is hoogst verfrissend en bevat de 
hoppen Magnum, Chinook en Centennial. (6,9%)

-Stone Brewing, US-

Stone Ruination Double IPA 2.0 6,25 (33cl)
Imperial IPA – Door dry hopping en hop bursting hebben ze
er alle druppels tropisch fruit in gekregen. (8,5%)

-Stone Brewing, US-

Garden of Eden 6,50 (33cl)
IPA – A salute to the beauty beyond man! Tropisch,
fruitig, fris en hoppig. (6,4%)

-To Øl, DK-

Gladjanus 5,60 (33cl)
White IPA – Het frisse van witbier en het hoppige van
IPA met 6 verschillende hopsoorten. (5,2%)

-Brouwerij de Eeuwige Jeugd, NL-

Fuut Fieuw 5,80 (33cl)
Session IPA – Fruitige, dorstlessende Session IPA. (4,6%)

-Bird Brewery, NL--Bird Brewery, NL-



 stout, porter en rook
Koud Vuur 5,85 (33cl)
Rookbier – Deze porter krijgt zijn rokerige karakter door
het gebruik van gerookte en gebrande mouten. (6,5%)

-Baxbier, NL-

Witte Rook 6,20 (33cl)
Rookbier – Dit helder tarwebier is gebrouwen met
gerookte mouten. Tonen van banaan en rook. (7%)

-Jopen, NL-

45 Vrijbuiter 5,80 (33cl)
Porter – Dit bier heeft een heerlijk moutige smaak
met toetsen van chocolade en laurierblad. (7,1%)

-Kompaan Bier, NL-

Luxe Frambozen Stout 6,20 (33cl)
Stout – Moutig donker bier met smaken van chocolade, 
koffie en framboos. (7,5%)

-Lux Brewery, NL-

Othmar Rauch 5,70 (33cl)
Rookbier – Smaak associaties met ‘barbecue’ 
en ‘gerookte ham’. Gerookt met beukenhout. (6,2%)

-Ootmarsummer Bierbrouwerij Heupink & Co, NL-

Ons Blackie 6,10 (33cl)
Imperial Stout – Met maar liefst 10 soorten mout krijg je 
smaken als koffie en chocolade. (9%)

-Van Moll, NL-

Anchor Porter 6,00 (35,5cl)
Porter – Intens donker met rijke chocolade, toffee en
koffie smaken. Volle zachtheid. (5,6%)

-Anchor Brewing Company, US-

Must Kuld 6,85 (33cl)
Porter – Een rijke porter met subtiele tonen van honing. (7,8%)

-Pōhjala, EE-

Öö 7,15 (33cl)
Porter – Dit bier is zo donker als een Estlandse winternacht
en sterk genoeg om je warm te houden. (10,5%)

-Pōhjala, EE-

 barley wine & quadrupel 
Grand Prestige 4,60 (30cl)
Barley Wine – Vol rijp met een dropachtige afdronk. (10%)

-Hertog Jan, NL-

Bommen & Granaten 5,90 (33cl)
Barley Wine – Zoet, veel rijp fruit en veel mouten in
balans gebracht door zachte bitterheid. (11,9%)

-Brouwerij de Molen, NL-

Luxe Quadrupel 6,20 (33cl)
Quadrupel – Een zwaar, moutig bier met een 
rijke volle smaak. (10%)

-Lux Brewery, NL-

R’eye of the Storm 6,30 (33cl)
Barley Wine – Gebrouwen met honing en rogge. Met smaken 
en aroma’s van gedroogd fruit, honing en karamel. (10%)

-Lux Brewery, NL-

 stout, porter en rook, porter en rook,

 barley wine & quadrupel 



Straffe Hendrik Brugs Quadrupel 11° 6,00 (33cl)
Quadrupel – Elegant aroma, kruidig en licht geroosterd.
Donker rijp fruit en geroosterde kastanje. (11%)

-Brouwerij De Halve Maan, BE-

Abt 12 5,35 (33cl)
Barley Wine – Gebrouwen volgens de originele recepten
van de monniken van Westvleteren. (10%)

-Brouwerij St. Bernardus, BE-

Barista Chocolate Quad 5,50 (33cl)
Barley Wine – De aroma’s van karamel, cacao en
geroosterde mout gaan naadloos over in chocolade. (11%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, BE-

Kasteel Donker 5,10 (33cl)
Barley Wine – Krachtig, zoet-bitter, donkerbruin bier
waarin de mout overheerst. (11%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, BE-

Kasteel Cuvée du Château 5,40 (33cl)
Barley Wine – Kasteel Donker, maar dan met de smaken 
van een 10-jarig rijpingsproces. Licht zuur dat je doet 
denken aan port of rode wijn. (11%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, BE-

Grimbergen Optimo Bruno 5,60 (33cl)
Barley Wine  – Perfecte balans tussen hoppen en mouten. (10%)

-Brouwerij Alken-Maes, BE-

 specials 
Mannenliefde 5,80 (33cl)
Saison – Gearomatiseerd door citroengras, 
Szechuanpeper en Sorachi Ace hoppen. (6%)

-Oedipus Brewing, NL-

Koper Saison 6,25 (33cl)
Saison – Koperkleurig bier gebrouwen met rogge.
Vol, kruidig en klassiek arbeidersbier. (7%)

-vandeStreek bier, NL-

Mc Chouffe 5,20 (33cl)
Sterk Donker – Smaken als anijs, zoethout en toffee
prikkelen je smaakpapillen. (8%)

-Brasserie d’Achouffe, BE-

Double Espresso 5,90 (33cl)
Donker – Gebrouwen met échte koffie! (7,7%)

-Brouwerij Broeder Jacob, BE-

Double Port 5,90 (33cl)
Sterk Donker – Zeer mooie volmondig subtiele
zoete toets, zoals een mooie port. (9%)

-Brouwerij Broeder Jacob, BE-

 specials 



Gouden Carolus Classic 5,35 (33cl)
Sterk Donker – Dit bier combineert de warmte van
wijn met het verfrissende van bier. (8,5%)

-Brouwerij Het Anker, BE-

Gouden Carolus Cuvée Van De Keizer
Whisky Infused  6,10 (33cl)
Sterk Donker – Krachtig en vol bier, met toetsen van
vanille, eik, chocolade en een vleugje whisky. (11,7%)

-Brouwerij Het Anker, BE-

Palm Spéciale 3,60 (25cl) 
Amber – De geroosterde champagne-mouten geven
dit bier een mooie kleur, zonder zwaar te zijn. (5,2%)

-Brouwerij Palm, BE-

Duchesse de Bourgogne 4,45 (25cl) 
Vlaams Oud Bruin – Neigt naar wijn, gerijpt in eikenvaten, 
zachte rijke smaken als passievrucht en chocolade. (6%)

-Brouwerij Verhaeghe, BE-

Bacchus 5,85 (33cl) 
Vlaams Oud Bruin – Neigt naar wijn, zurigheid en toetsen 
van balsamicoazijn met een aangename afdronk. (4,5%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, DE-

Cuvée Clarisse 6,00 (33cl)
Sterk Donker – Dit robijnrode bier heeft een verleidelijk aroma, 
met toetsen van zoethout en karamel. (9,2%)

-Brouwerij Wilderen, BE-

Corona 4,60 (33cl)
Lager – Deze klassieker behoeft weinig introductie,
schijnt de zon? Neem hem mee!  (4,5%)

-Grupo Modelo, MX-

Anchor Steam Beer 6,00 (35,5cl)
Steambeer – Dankt zijn amberkleur, romige schuimkraag
en rijke smaak aan een historisch brouwproces. (4,9%)

-Anchor Brewing Company, US-

Desperados Original 4,50 (33cl) 
Lager – ’s Werelds eerste bier met een vleugje tequilla. (5,9%)

-Desperados, FR-

Desperados Mojito 4,50 (33cl)
Lager – In dit bier vind je een verfrissende mojito terug. (5,9%)

-Desperados, FR-

The Fear 7,15 (35,5cl)
Pumpkinbeer – Smaken van pompoen met tonen van
chocolade en moutigheid. (9%)

-Flying Dog Brewery, US-

 alcoholvrij en alcoholarm 
Heineken 0.0 2,85 (30cl)
Hét alcoholvrije bier van Nederland.

Amstel Radler 2.0 3,00 (30cl)
Natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater.

Amstel Radler 0.0 2,85 (30cl)
Mix van alcoholvrij Amstel bier en citroenwater.

Erdinger Alkoholfrei (<0.5) 3,90 (33cl)
Een goed smakend niet-alcoholisch witbier en
de ultieme sport- en fitnessdrank.

Brand Weizen 0.0 3,50 (30cl)
Een extra frisse en fruitige smaak met een zachte afdronk.

 alcoholvrij en alcoholarm 




