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Bierkaart 

 
 
Maallust - Veenhuizen                      Drenthe  
ambachtelijk & authentiek gebrouwen met het karakter van een gevangenisdorp. 
 
de Kolonist - weizen - 5% alc.           5,5 
de Weldoener – blond - 6,7 alc.          6 
Mooie Madam – dubbel - 7 % alc.          6,5 
Zware Jongen – tripel - 8,7 alc.           6,5 
1818 - Quadrupel - 10% alc.           8 
de Landloper - bock - 6,7% alc.           6,5 

 
 

Duits & Lauret - Everdingen               Utrecht 
een fortbier gebrouwen met hemels water, genietbieren om eens goed voor te gaan zitten 
 
Duits & Lauret blond - 6,5 % alc.          5,5 
Duits & Lauret extra blond - sterke blond - 8,5% alc.        6 
 

 
 

Brouwerij Klein Duimpje - Hillegom                 Zuid-Holland 
ambachterlijke brouwer uit het hart van de vollenstreek, al deze bieren zijn volledig glutenvrij 
 
Sterke blonde - blond - 7,2 % alc.          5,5 
Vloeibaar goud - IPL -  5,5 % alc.          5,5 
Gagel - tripel - 8,5 % alc.           6 
 

 
 

Emelisse - Goes                       Zeeland 
iconische speciaal bieren gebrouwen in een voormalig kasteel in het stadshart van Goes 
 
Dipa - dubbel IPA - 7,9% alc.           8,5 
Tipa – trippel IPA - 10% alc.           8 

 
 

 
Brouwerij Zuyd Craft - Maastricht                      Limburg 
experimenteel en ambachtelijk craft bier met een Bourgondisch karakter uit de kelders van de tapijnkazerne 
 
Nova - blond - 7% alc.            6,5 
Jura - tripel - 8% alc.            6,5 
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Lupulus             België 
bier uit het hart van de Ardennen, modern gebrouwen maar met het respect voor de Belgische traditie  
 
Blond – triple -  8,5 % alc.           13 
Organicus - tripple biologisch - 8,5 % alc.         14 
Brune - bruin - 8,5 % alc.            13 
Hibernatus - winter strong ale - 9,5 % alc.         15 
 
deze bieren worden geserveerd in flessen van 0,75 liter 
 
 

 
 

 
 
 
Borrelen 
 
Van Dobben bitterbal, mosterd crème (8 stuks)                       7,5 
Nacho’s gegratineerd met kaas en een tomatensalsa            7 
Garnalen kroket, Japanse sesam saus (8 stuks)           9 
Krokante kip, crème kievit (8 stuks)            9 
Vegetarische loempia, groene curry (8 stuks)                     9,5 
Combinatie plateau frituur (16 stuks)                   17 
Ossenworst met piccalilly             6,5 
Oude kaas met mosterd              7 
Combinatie plateau ossenworst, oude kaas, livar sjinken & olijven  17 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 


