SHOt/snaps

BIER bucket deals !

5+1 Gratis

Hertog Jan Pilsener mono (alcohol, 5,1%)

A FLIgHT TO BREMERBAAI PARADISE

Hertog jan pilsener is een stevig goudblond bier
met een mooie witte schuimkraag, een volle smaak
en bittere afdronk.

Begeef je in ons paradijs aan het veluwemeer, ons huis shotje met;
*Vodka, Malibu en Blue Curacao
3,50

330 ML

13,00

THE APPLE PIE
Het is de tijd voor feest en de smaak van apeltaart;
*Apfelcorn, Licor43 en Slagroom

3,50

Corona EXTRA (alcohol 4,6%)

3,50

Corona is een heerlijk biertje met een onmiskenbare
kleur. Met zijn frisse zoete smaak is het biertje
erg bekend. Doordat er weinig gerst en hop
wordt gebruikt bij het maken van het bier
is hij minder sterk van smaak.

The smurfs are gone
De smurfen zijn gevangen in een shotje;
*Blue Curacao en Boswandeling

TRIP TO Paris
Ga op vakantie naar parijs;
*Tequilla, Vodka en Gin

3,50

B52
Met dit shotje is spectakel gegarandeerd!
* Kahlua, Baileys en Cointreau

Desperados tequila (alcohol 5,9%)
3,50

Desperados, de unieke smaaksensatie combineert
het bittere van bier met het zoete van tequila.

330 ML

OUDE JENEVER
APFELCORN
JAGERMEISTER
DROPSHOT
FIREMAN
TEQUILLA
VODKA
BERENBURGER

18,00

355 ml

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

20,00

heineken longneck mono (Alcohol, 5,0%)
Heineken is een goudgele lager
met 100% natuurlijke ingredienten.

300 ml

15,00

BIERPAKKET
Wilt u iemand verrassen met een bierpakket.
Of wilt u zelf genieten van een bucket
met verschillende bieren.

5 Flesjes 17,50

Lekker van ‘t vat !
Hertog Jan Pilsener (Alcohol, 5,1%)
Hertog jan pilsener is een stevig goudblond bier met een mooie witte schuimkraag, een volle smaak en bittere afdronk.

Hertog Jan Weizener (Alcohol, 5,7%)
Hertog Jan Weizener is een verfrissend tarwebier met een robuuste, volle smaak

Texels SkuumkoppE (Alcohol, 6,0%)
Tarwebier met een volle smaak. Hints van karamel en abrikoos en heeft een romige, licht zoete afdronk.

Lekker OP FLEs
250 mL 2,75
450 mL 5,25

Hertog Jan Pilsener (alcohol, 5,1%)
330 ML 2,60
Hertog jan pilsener is een stevig goudblond bier met
een mooie witte schuimkraag, een volle smaak en bittere afdronk.

Desperados, de unieke smaaksensatie combineert
het bittere van bier met het zoete van tequila

250 ML 4,00
500 ML 5,80

Leffe Bruin (Alcohol, 6,5%)

4,50

Corona EXTRA (alcohol 4,6%)

330 ml

4,50

BIER 0.0% alcohol

330 ml

4,50

330 ml

Leffe Bruin is een authentiek abdijbier met een diepe,
herfstbruine kleur en een volle,lichtzoete smaak van karamel
en chocolade, beide te danken aan de donkergebrande mout.

Leffe Blond is een authentiek Blond abdijbier
waar een vleugje bitterheid doorschemert.

Duvel (Alcohol, 8,5%)

Duvel is een Belgisch blond speciaalbier.
Het heeft een hoge gisting en wordt nog eens hergist op fles.

Tripel karmeliet (Alcohol, 8,4%)

330 ml

4,50

Tripel karmeliet is fruitig met banaan en vanille,
citrus en kruidig, frisheid van tarwe en romig van haver.

BIER UIT DE POLDER op fles !

Pauwel Kwak (Alcohol 8,4%)

300 ml 4,25

Artemis tripel is complex van smaak, met een zachte en romige schuimkraag. De nobele hoppen in dit bier
geven een genuanceerde bitterheid met een fruitige neus. Een verfijnde Tripel die ondanks zijn hoge
alcoholpercentage goed doordrinkbaar blijft. Sluw als een vos.

ARTEMIS BLOND (ALCOHOL, 6,2%)
Artemis blond is een aangenaam en fruitig bier met een complexe en ronde smaak.
Fijne hoppigheid en licht zoete smaak maken hem lekker doordrinkbaar.
Een volmondig bier die tegelijkertijd lekker fris is. Blond zoals onze zuiderburen hem bedacht hebben!

355 ml 4,50
Corona is een heerlijk biertje met een onmiskenbare
kleur. Met zijn frisse zoete smaak is het biertje erg bekend.
Doordat er weinig gerst en hop wordt gebruikt bij het maken van
het bier is hij minder sterk van smaak.

Hoegaarden radler (Alcohol 0.0%)

250 ml

3,50

Fruitig, met tonen van citroen en limoen.
Natuurlijk zoet, en fruitig.

250 ML 4,25

Geniet van de frisse en intense smaak van aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen.
Parelend, sprankelend en boordevol fruit.

ARTEMIS TRIPEL (ALCOHOL, 8,9%)

5,00

250 ML 4,50

Leffe Blond is een authentiek Blond abdijbier waar een vleugje bitterheid doorschemert.

Liefmans Fruitesse (Alcohol, 6,0%)

330 ML

300 ML 3,50
500 ML 5,50

Leffe Tripel (Alcohol, 8,5%)

Leffe Blond (Alcohol, 6,6%)

Desperados tequila (alcohol 5,9%)

Hertog Jan (Alcohol 0.0%)

330 ml

3,00

Hertog Jan 0.0 Perfect in balans met een fruitig
hoparoma en een verfrissend bittertje. De eerste 0.0
waar de brouwers van Hertog Jan tevreden over zijn.
330 ml

4,50

FRANZiskaner Weissbier (Alcohol 0.5%)

Pauwel kwak kruidig (koriander), fruitig (banaan, zoet fruit)
Zacht, zoet fruitig met karamel, noga, zoethout
en subtiele bittere afdronk.

500 mL

4,75

330 mL

4,00

Fruitig, kruidig, pittig/zoet met een tarwezuurtje.
Granig, fruitig, en kruidig.

Franziskaner Weissbier (Alcohol, 5,0%)

330 ml 4,75
Franziskaner Weissbier is een geelgoud romig, schuimend bier
uit Duitsland. Dit bier is lekker fris van smaak met fruit accenten van
banaan en citrus. Het is subtiel kruidig, iets pittig en heeft een licht
zoete afdronk.

Leffe Blond (alcohol 0.0%)
Fruitig, met lichte tonen van kruidnagel en vanille,
bitter met een licht zoete afdronk.

300 ML 4,25

Hoegaarden Citroen Radler (Alcohol, 2,0%)

300 ml

Hoegaarden Radler Citrus is de natuurlijke mix van
Hoegaarden Wit met het sap van citroen en limoen Smaak;
Verrassend zacht, met de verfrissende smaak van citrus.

3,50

Combineer onze bieren eens
met één van onze Socializers.

