
DINER BIER & BORREL

HERTOG JAN 
Uit liefde voor Bier 

HERTOG JAN TRIPEL (8,5%) 
Een degustatiebier van hoge gisting met een moutige  

tot zoete smaak, met een zachte bitterheid.
fles 30cl 4.8

HERTOG JAN KARAKTER (7,5%) 
Een verrassend krachtig degustatiebier met  

een fruitige smaak met volwassen bittertonen.
fles 30cl 4.7 

HERTOG JAN PILSENER (5,1%) 
Een stevig goudblond bier met een dichte schuimkraag,

 een volle smaak en een aangenaam bittere afdronk.
fluitje 2.9 | vaasje 3.3 

HERTOG JAN WEIZENER (5,7%) 
Een verfrissend tarwebier met een robuuste, volle smaak.

fluitje 3.7 | vaasje 4.5

HERTOG JAN ENKEL (4,5%) 
Een blond, fris en licht hoppig bier met een  

volle smaak en een uitgebalanceerde bitterheid.
fluitje 3.5 | vaasje 4.3

HERTOG JAN LENTEBOCK (7,2%) 
Een goudgeel voorjaarsbier met een  
fruitige smaak en stevige afdronk. 

In de lenteperiode beschikbaar.
fluitje 3.7 | vaasje 4.5

HERTOG JAN BOCKBIER (6,5%) 
Een koppig herfstbier met een volle, romige  

maar ook karamelachtige smaak 
In de herfstperiode beschikbaar.

fluitje 3.7 | vaasje 4.5

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE (10%) 
Het kroonjuweel van Hertog Jan:  

Grand Prestige, met een rijpe, volle  
smaak en een alcoholpercentage van 10%.  

Eén van de weinige bieren die gerijpt  
kan worden, de smaak wordt rijker met de jaren. 

Wisselende beschikbaarheid.
fluitje 3.7 | vaasje 4.5

TAP
HERTOG JAN PINT 5.8
HERTOG JAN VAAS 3.3
HERTOG JAN FLUIT 2.9
HERTOG JAN ENKEL 4.3
HERTOG JAN WEIZENER 4.5
KARMELIET TRIPEL 5.1
LA CHOUFFE 4.5
LEFFE BLOND 4.3
GOOSE ISLAND IPA (5.9%) 5.5
SEIZOENSBIER wisselende prijs

FLES
CORONA 5.5
DUVEL 5.3
HOEGAARDEN WIT 4.1
HOEGAARDEN ROSÉ 3.9
HERTOG JAN BASTAARD (2,7%) gember & citroen 3.9
HERTOG JAN TRIPEL 4.8
HERTOG JAN 0.0% 3.8

BORRELHAPPEN

Gefrituurd
GEMENGD BITTERGARNITUUR
klein (9 st.) 9.5 | groot (18 st.) 17.5

BITTERBALLEN (6 st.) 6.5
VEGAN BITTERBALLEN (6 st.)  6.5
KAASTENGELS (6 st.)  6.5
VEGA LOEMPIA’S (6 st.)  6
CRISPY CHICKEN STRIPS 7.5
knoflook-chilisaus

VISKROKETJES 7.5
tartaarsaus

Plankjes
PLANKJE WEESPER 14.5
charcuterie | kaasblokjes | mosterd |  
olijven | baba ganoush | brood | zuur

KAASPLANKJE  11.5
vier soorten | notenbrood | appelstroop

BROODPLANKJE  7.5
tapenade | roomkaas | bosui |  
baba ganoush

Snacks
NACHO’S UIT DE OVEN 12.5
mais | rode ui | paprika | kidneybonen |  
jalapeño | kaas | crème fraîche | salsa (gekruid gehakt +3.5)

LIMBURGSE GEHAKTBALLETJES 7.5
truffelmayonaise | mosterd

GEROOSTERDE BOSPEEN  6.5
kruidendip

PITTIG GEMARINEERDE MAKREEL 7.5
uit Lissabon | ingeblikt | brood

OUDE KAAS  5.5
mosterd

GEMARINEERDE OLIJVEN  5



SPECIAALBIEREN WIJN

SPECIALE BIERSELECTIE

JOPEN LET THERE BE LIGHT
New England IPA | 3.3% | 33cl | 6.5
Een Session New England IPA met veel fruittonen zoals tropisch fruit, grapefruit en citrus uit de Amerikaanse 
hopsoorten. Het bier is troebel en heeft een zacht smaakprofiel met een klein bittertje.

GOOSE ISLAND IPA
India Pale Ale | 5.9% | 35.5cl | 5.8
Deze India Pale Ale roept een tijd terug waarin van alles werd verscheept van Engeland naar India, en waar de 
bieren extra gehopt werden om ze langer houdbaar te maken voor de lange reis. Het resultaat is een droom die 
uitkomt voor een liefhebber van hop, met een fruitig aroma, gecompenseerd door een droge mout, met een lange 
hoppige afdronk.

KASTEEL DONKER 
Strong Ale | 11% | 33cl | 5.7
De titel verraadt het al, Kasteel Donker is een zwaar en donker degustatie bier. De zoete aroma’s 
en het hoge alcoholpercentage maken dat deze Donker een vriend is van vele gerechten.

FRANZISKANER WEISSBIER
Hefeweizen | 5% | 50cl | 5.5
Franziskaner Hefe-Weissbier is een frisse weizen. Dit tarwebier uit Duitsland is elegant en fijn verfrissend. 
Koperkleurig en flink aromatisch met hinten van banaan en citrus.

HOEGAARDEN GRAND CRU
Strong Ale | 8.5% | 33cl | 5
Hoegaarden Grand Cru is een donker goudgeel bier met een flinke witte schuimkraag. Het bier is nevelig. 
Aroma’s van geel fruit, zoetheid van alcohol en lichte gistaroma’s. Deze Grand Cru is bier met een ruggengraat.

LIEFMANS FRUITESSE
Fruitbier | 3.8% | 25cl | 4.2
Dit is een heel fruitig bier. De smaak is licht zoet met fruitige accenten van aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes. 
Liefmans Fruitesse drink je met veel ijsklontjes en smaakt goed bij heerlijke chocolade(taart).

BROUWERIJ ‘T IJ IJWIT
Witbier | 6.5% | 33cl | 5.5
Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk lekker doordrinkt. Licht troebel, mooi goud van kleur en met een mooie, 
zachte schuimkraag. De tarwemout geeft een heerlijk frisse smaak aan het bier. De toevoeging van korianderzaad en 
citroen zorgt voor de licht kruidige en citrusachtige tonen. Een geweldige dorstlesser.

OEDIPUS MANNENLIEFDE
Saison | 6% | 33cl | 6
Een frisse en fruitige Saison gebrouwen met Szechuan-peper, citroengras en Sorachi Ace-hop. Deze ingrediënten 
zorgen voor een frisse, fruitige smaak met veel citrus. Erg lekker om in ’t zonnetje te drinken!

GOOSE 312 URBAN WHEAT ALE
Tarwebier | 4.2% | 35.5cl | 5.7
Geinspireerd door de stad Chicago en zeer smaakvol. 312 kruidige aroma’s van Cascade hop wordt gevolgd door een 
frisse en fruitige smaak, met een soepel en romige afdronk die bijzonder verfrissend is.

PAUWEL KWAK
Dark Ale | 8.4% | 33cl | 5.1
Een iconisch amberkleurig bier van Brouwerij Bosteels. Dat komt door het smaakvolle bier, maar zeker ook door 
het bijzondere zogenaamde koetsiersglas.

Vraag ook naar onze selectie laag en non-alcoholische bieren



SPECIAALBIEREN WIJN
WIT
PINOT BLANC 37
Trimbach, Frankrijk
elegant | fris | fruitig | lentebloesem

CHARDONNAY 6 | 30
Mirassou, Verenigde Staten
zacht | fruitig | mild | nectarine | citrus

SAUVIGNON BLANC 4 | 20
Croix d’Or, Frankrijk
fris | bloemig | citrus

CHARDONNAY 4.5 | 22.5
Domaine Lalande, Frankrijk 
mild | fruitig | appel | citroen

PINOT GRIGIO 5 | 25
Il Cigno, Italië 
dorstlessend | fris | aromatisch | kruidig

VIOGNIER 5 | 25
Croix d’Or, Frankrijk 
elegant | vol | tropisch fruit | bloemig

VERDEJO 5.3 | 26.5
Torres Verdeo, Spanje  
fris | tropisch fruit | citrus | vleugje venkel

ROSÉ
GRENACHE-CINSAULT-SYRAH 35
AIX, Frankrijk 
grapefruit | citroen | peer | rijpe rode vruchten | kruidig

GRENACHE 4 | 20
Monteclain, Frankrijk 
fris | droog | framboos | aardbei

ALCOHOLVRIJE WIJN
MUSCAT 12
Torres Natureo blanco 0,0%, 0,375 ltr 
bloemig | fris | levendig | frisse zuren  

CABERNET-SYRAH 12
Torres Natureo rosado 0,0%, 0,375 ltr 
bosvruchten | rood fruit | fris | lange afdronk 

SYRAH-GARNACHA 12
Torres Natureo tinto 0,0%, 0,375 ltr 
granaatappel | rode bessen | vanille | vol | delicate zuurgraad

ROOD
ZINFANDEL 35
Carnivor, Verenigde Staten
sappig | zacht | kersen | pruimen | framboos

MALBEC 5.5 | 27.5
Artesano, Argentinië  
krachtig | donker fruit | chocolade | zoete specerijen

MERLOT 4.3 | 21.5
Croix d’Or, Frankrijk
rond | licht vanille | bessen | bramen

CABERNET SAUVIGNON 4.5 | 22.5
Villa Don Carlos, Chili
dieprood | vers fruit

SANGIOVESE 5 | 25
Il Cigno, Italië
dieprood | warm | peperig | rood fruit | vol | zacht

TEMPRANILLO 4.5 | 22.5
Torres Mas Rabell, Spanje 
rond | vol | zacht

PINOT NOIR 4.8 | 24
Peter & Peter, Duitsland
elegant | soepel | fruitig | rood fruit | vleugje amandel

BUBBELS
CHAMPAGNE 65
Brut, Théophile Roederer, Frankrijk 
fris | fruitig | fijne mousse | droog

HUGO 6.6 | 33
Scavi & Ray, Italië 
fris | fruitig | zacht | vlierbes | limoen

PROSECCO 6 | 30
Spumante | Scavi & Ray, Italië 
bloemig | fris | peer | appel


