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I BIEREN VAN 'T VAT 

.Jl 

Hertog Jan Pilsener 
(5,1%) 
Volle smaak met een 
aangenaam bittere afdronk 
25cl 45cl 

Leffe Blond (6,6%) 
Zacht, moutig en fruitig, met 
tonen van vanille 

25cl 

Hertog Jan Lentebock 
(7.2%) 
Voorjaarsbier met een fruitige 
smaak en een stevige afdronk 

25cl 

Hertog Jan 
Seizoensbieren 
Wisselend assortiment 
seizoensbieren, vraag naar het 
actuele aanbod 

25cl 

Tripel Karmeliet (8.4%) 
Een heerlijke drie granen tripel 
met frissen tonen van banaan en 
vanille, resulterend in een romig 
mondgevoel. 

25cl 33d 

I ALCOHOLVRIJE 

BIEREN 

Leffe blond 0,0 % (0,0%) 
Delicate smaak van kruidnagel 
en vanille met een fijne gerookte 
toets. 
33d 

Hoegaarden Radler 
Citrus 0.0 (0,0%) 
Een Radler. De zachte, 
verfrissende smaak van 
Hoegaarden Citrus, moor zonder 
alcohol 

25cl 

Hoegaarden Rosee 0.0 
(0,0%) 
Natuurlijk zoet. met het fruitige 
aroma van frambozen. Nu ook 
zonder alcohol. 

30cl 

Hertog Jan 0.0 (0.0%) 
Vol van smaak, verfrissend met 
een bittertje 
30cl 

Bier & Bitterballen 
combineer een van onze heerlijke speciaalbieren met een 

portie bitterballen of andere hapjes. 



I BIEREN OP FLES 

Hertog Jan Weizener 
(5,7%) 
Verfrissend tarwebier met een 
robuuste, voile smaak 
30cl 

Hertog Jan Dubbel 
(7,3%) 
Rijk moutig karakter met een 
zoete, warme afdronk 
30cl 

Hertog Jan Tripel (8,5%) 
Moutig tot zoet van smaak, met 
een zachte bitterheid 
30cl 

Hertog Jan Grand 
Prestige (10,0%) 
Het kroonjuweel van Hertog Jan: 
vol, rijk en bitter-zoet 
30cl 

Goose Island India Pale 
Ale (5,9%) 
Lekker hoppig met een fruitig 
citrus aroma en moutige 
afdronk. 
35,Scl 

Leffe Zomerbier (5,2%) 
verfrissend en elegant, met 
fruitige en licht gekruide tonen. 
33d 

Leffe Bruin (6,5%) 
Krachtig, vol en lichtgekruid, met 
tonen van karamel 
33d 

Leffe Tripel (8,5%) 
Stevig en verfijnd, met een licht
fruitige afdronk 
33d 

Leffe Ruby (5,0%) 
Kruidig, fruitig en bloemig, met 
tonen van hout 
33d 

Pauwel Kwak (8.4%) 
Een glorieus sterk Belgisch 
amber bier, met een prachtige 
mix van getoaste mout en hop 
met een ongeevenaarde 
complexiteit qua smaak. 
33d 



De Verboden Vrucht 
(8,5%) 
Complex, vol en kruidig, met een 
zachte, droge afdronk 

IOVERIGE 

SPECIAALBIEREN 

30cl 

Duvel 

Somersby 
Blackberry 

Belle-Vue Gueuze (5,5%) Wisselend
Zoet-bitter, fris-zurig, met tonen assortiment 
van fruit 
25cl 

Belle-Vue Extra Kriek 
(4,3%) 
Verfijnd fruitig, gebrouwen met 
extra veel kersen 
30cl 

Hoegaarden Rosee 
(3,0%) 
Natuurlijk zoet, met het fruitige 
aroma van frambozen 
30cl 

Hoegaarden Radler 
Citrus (2,0%) 
Radler met natuurlijke mix van 
Hoegaarden met het sap van 
citrus 
30cl 

vraag aan ans personeel 
voor onze wisselende 
speciaalbieren op fies. 

_____________ ...,,·,eimetliefde gebrouwen, drinkje met verstand. 

33d 

33d 




