Bierkaart
Hertog Jan pilsener

Leffe Blond

alc. 5.1%
Volle smaak met een aangenaam
bittere afdronk
tap 20 cl
2,55
tap 25 cl
2,95
tap 45 cl
5,00

alc. 6,6%
Een authentiek blond abdijbier,
de smaak is zacht, moutig en
fruitig met tonen van vanille
fles
4,25

Hertog Jan seizoensbier

alc. 6,5%
Krachtige, lichtgekruide en lichtzoete
smaak van caramel, beide te danken
aan de donkergebrande mout
fles
4,25

Lentebock (voorjaar)
Weizener (zomer)
Bockbier (najaar)
Grand Prestige (winter)
Tripel (wisselend)
tap 25 cl
4,25

Wisseltap
Wisselende bieren van verschillende
brouwerijen uit binnen- en buitenland.
Vraag naar het aanbod
tap
vanaf 4,25

Hertog Jan 0.0
alc. 0.0%
fruitig hoparoma en een verfrissend
bittertje
fles
3,25

Leffe blond 0.0
alc. 0.0%
Bitter en fruitig met een licht zoete
afdronk
fles
4,25

Franziskaner weissbier alcoholvrij
<0.5%
Fruitig van aroma met een zeer frisse,
fruitige, licht zoete smaak
fles
4,95

Jopen Non IPA
alc. 0.0%
Bitter en fruitig met een licht zoete
afdronk
fles
4,25

Hoegaarden Radler
alc. 2,0% ook 0.0%
Hoegaarden Wit met het sap van
citroen en limoen
fles
4,25

Leffe Bruin

Leffe Tripel
alc. 8,5%
Stevig en verfijnd, met een
licht-fruitige afdronk, nagegist
op fles
fles
5,25

Leffe Ruby
alc. 5,0%
Een combinatie tussen abdijbier en
fruitbier, een fijne houttoon en het
delicate aroma van rode vruchten
fles
4,95

Leffe Royale Whitbread Golding
alc. 7,5%
Milde bitterheid met tonen van
banaan, vanille en kruidnagel
fles
4,95

Leffe Radieuse
alc. 8,2%
Amberkleurig abdijbier, rijk aan
aroma’s en heerlijk verfijnd: een
complex bier voor echte fijnproevers
fles
4,95

Leffe Rituel 9o
alc. 9,0%
Lichtgerookt, bitter en kruidig
met tonen van fruit
fles
5,25

Hoegaarden Wit
alc. 4,9%
Pittige koriander en een vleugje
sinaasappelschil, een verfrissend
karakter en verrassend zachte smaak
fles
4,25

Hoegaarden Grand Cru

Kompaan Vrijbuiter

alc. 8,5%
Een heerlijk complexe zoete en
bittere smaak, met subtiele kruidenen citrustonen
fles
4,95

alc. 7,1%
Een double porter met een lichtzoete
en moutige geur, qua smaak vol
maar niet te zoet
fles
5,25

Hertog Jan Grand Prestige

Kompaan Handlanger

alc. 10,0%
Het kroonjuweel van Hertog Jan:
vol, rijk en bitter-zoet
fles
4,95

alc. 8,2%
Stevige double IPA met in de geur
citrus en tropisch fruit, met een flinke
bittere afdronk
fles
5,25

Belle-vue Extra Kriek
alc. 4,3%
Verfijnd fruitig, gebrouwen met
extra veel kersen
fles
4,25

Goose Island 312
Urban Wheat Ale
alc. 4,2%
Verfrissend, fruitig en kruidig
van smaak
fles
5,25

Goose Island India Pale Ale
alc. 5,9%
Zeer hoppig, met een fruitig en
kruidig karakter
fles
5,25

Duvel
alc. 8,5%
Licht fruitig, droog aroma, goed
gehopt met een licht bittere
nasmaak
fles
5,25

Kompaan Bondgenoot
alc. 5,2%
Dit hopped blond bier heeft in het
aroma hints van geraspte limoen en
in de dronk fruitig maar bitter
fles
5,25

Kompaan Bier
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Kompaan Bloedbroeder
alc. 9,1%
Een Imperial Stout met toegevoegde port, de smaak is geroosterd en
gebrand, weinig zoete tonen
fles
5,25

Kompaan Wannabee
alc. 5,5%
fris-bitter witbier met citroengras,
koriander en sinaasappelschil. Draagt
bij aan een betere leefomgeving voor
de bij
fles
5,25

Brewdog Vagabond
alc. 4,5%
Een glutenvrij goudkleurig bier met
aroma vol fruit, bloemen en lichte
sporen van karamel
fles
5,25

Brouwerij Eigenwijs
- Fris & Fruitig
alc. 6.7%
fris en fruitige American Pale Ale
gebrouwen in Pijnacker
fles
5,25

