BIER & WIJNKAART

BIEREN VAN 'T VAT
Hertog Jan Pilsener (5,1%)

Pauwel Kwak (8,4%)

Volle smaak met een aangenaam
bittere afdronk.

Een glorieus sterk Belgisch amber bier,
met een mix van getoaste mout en hop.

20cl

25cl

25cl

45cl

Bud (5%)

Hertog Jan Bockbier (6,5%)

Doordrinkbaar goudkleurige pils met
een lage bitterheid (smooth).

Koppig herfstbier met een volle,
karamelachtige smaak.

25cl

25cl

Hertog Jan Weizener (5,7%)

Martinus De 5e Klok
(7,0%)

Verfrissend tarwebier met een robuuste,
volle smaak.
30cl

50cl

Een herfstbier uit Groningen. Het
bier is zacht en soepel van
smaak en Robijnrood van kleur.

Jopen Wisseltap
Leffe Blond (6,6%)
Zacht, moutig en fruitig, met tonen van
vanille.
25cl

25cl

25cl

Van hoppige IPA's tot Donkere
zware jongens. Wij nemen jou
mee langs alle biersoorten.

BIEREN OP FLES
Beck's Pilsener (4,9%)
Puur, fris, en krachtig met een milde
bitterheid.

Tripel Karmeliet (8,4%)

33cl

Een heerlijke drie granen tripel met frisse
tonen van banaan.
33cl

Corona (4,5%)
Verfrissend, zacht en licht van smaak.
35,5cl

ALCOHOLVRIJE BIEREN
Leffe Rituel 9° (9,0%)

Hertog Jan 0.0 (0,0%)

Lichtgerookt, bitter en kruidig, met tonen
van fruit.

Vol van smaak, verfrissend met een
bittertje.

33cl

30cl

Leffe Bruin (6,5%)

Leffe Bruin 0.0 (0,0%)

Krachtig, vol en lichtgekruid, met tonen
van karamel.

Leffe Bruin 0,0% is het eerste volledig
alcoholvrije bruin abdijbier in België en
Nederland.

33cl

33cl

Hertog Jan Grand Prestige (10,0%)

Leffe blond 0,0 (0,0%)

Het kroonjuweel van Hertog Jan: vol, rijk
en bitter-zoet.

Delicate smaak van kruidnagel en
vanille met een fijne gerookte toets.

Kruik 50cl

33cl

Hoegaarden Radler Citrus (2,0%)

Hoegaarden Radler Citrus
0.0. (0,0%)

Radler met natuurlijke mix van
Hoegaarden met het sap van citrus.
30cl

De zachte, verfrissende smaak van
Hoegaarden Citrus, maar zonder
alcohol
25cl

Duvel (9,5%)

33cl

Een natuurlijk bier met een
subtiele bitterheid.

Liefmans Fruitesse
(3,8%)

25cl

Een frisse en fruitige smaak.

La Chouffe (8,0%)
Een Belgisch blond bier.

33cl

Jopen NONnetje IPA
(0,3%)
Alcoholarm en fruitig met een
stevig bittertje.

33cl

WITTE WIJNEN

MOUSSERENDE WIJNEN

Croix d' Or,
Chardonnay

Scavi & Ray
Prosecco

De wijn heeft een open karakter
met in de neus aroma's van
citrus en grapefruit.

Een zachte geur, veel frisheid
en lichte tinteling door een
natuurlijke tweede gisting

Hoja Sana, AirenSauvignon Blanc

Een aperitivo van Prosecco.

Een wijn met de geur van
tropisch fruit en rijpe appel. De
smaak is fris en zuiver.

Sankt Kilian, Mainzer
Domherr Kabinet.

Scavy & Ray Hugo
Aperol Spritz

Een Italiaans aperitief
oorspronkelijk geproduceerd
door de Barbieri company,
gevestigd in Padua. En
tegenwoordig door Campari.

Een wijn met een mooie balans
tussen een licht zoetje en een
verfrissend zuurtje.

RODE WIJNEN
Croix d' Or, Cabernet
Sauvion
Deze wijn heeft een mooie
dieprode kleur. In de neus
aroma's van zwarte bes en
cederhout.

Hoja Sana,
Tempranillo Tinto
Een wijn met fruitige aroma's van
kersen en bosvruchten.

ROSE WIJNEN
Croix d' Or, Syrah
Rose
De wijn heeft een mooie roze
kleur. In de neus aroma's van
bosbessen en veldbloemen.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

