Brugge Tripel

BIER VAN DE TAP

ILLY KOFFIE / THEE

–––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––

Heineken fluit / vaas
Heineken 1/2 liter
3,Brand fluit / vaas
Brand 1/2 liter
3,Wieckse Witte
3,70
Palm

Koffie, thee, espresso

2,70

Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Soya melk

0,50

Verse muntthee

3,30

Verse gemberthee

3,30

Warme chocolademelk

2,90

Warme choco met rum

6,50

2,80 3,5,80
2,90 3,10
6,4,3,90

Jopen bier wisselend, vanaf

4,50

Seizoensbier vanaf

4,60

BIER OP FLES

––––––––––––––––––––––––––––

Special coffee
8,–––––––––––––––––––––––––––– Palm Hop select
4,60
Appeltaart
4,50 De jongste telg in het PALMChocoladetaart
4,50 assortiment, is een bier voor echte
levensgenieters! Dit complexe maar
Cheesecake
4,50 gebalanceerde degustatiebier van hoge
gisting, met een alcoholgehalte van 6%,
Lekkers voor bij de koffie
3,50
is verrijkt met eigen hop uit Steenhuffel.
Slagroom
0,50

Heineken long neck

FRISDRANK

5,-

klein /groot Je oude vertrouwde Heineken. In een
–––––––––––––––––––––––––––– flesje.
Sourcy blauw, Sourcy rood

2,90

Sol

Pepsi cola, Pepsi light, 7-up, SiSi

2,90

Cassis, Ginger Ale, Tonic,
Bitter lemon, Rivella

2,90

Frisse Mexicaanse pilsener. Een
dorstlesser met lage bitterheid.

Affligem Blond

5,-

5,-

Appelsap, tomatensap
2,90 Abdijbier met kruidig, citrus aroma en
een vleugje vanille. Affligem Blond heeft
Lipton ice tea, Lipton ice tea green 2,90 een diepe smaak en een lichte frisse
Melk, Chocomel, Fristi
2,80 afdronk.
Red Bull
Verse jus d’orange

4,3,60

4,80

Duvel

5,20

Duvel heeft een droge, maar toch licht
zoete alcoholsmaak. Dit maakt het een
fijne dorstlesser met een aangenaam
hopkarakter.

5,20

Brugge Tripel heeft een volmoutige
smaak. Het bier en de brouwerij
zijn zeer sterk verweven met de stad
Brugge. Elke stad had vroeger een bier
met eigen karakter, in Brugge bepaald
door de verplichte aankoop van het
kruidenmengsel bij het kruidenhuis van
de stad “Gruuthuse” genaamd.

Jopen Hoppen

5,-

Jopen Hoppenbier heeft een
bittere smaak met een lichte toon
van kruidnagel en laurier. Jopen
Hoppenbier is het enige bier in de
wereld welke uit drie granen bestaat
met een dubbele hopgave. In 2010 weet
Jopen Hoppenbier de zilveren medaille
in de categorie European Ale Style
tijdens de BrewNZ Beer 2010-verkiezing
binnen te slepen.

Affligem Tripel

5,-

Abdijbier met intense aroma’s van
mout en rijp fruit. Een karaktervol bier
met een rijke smaak en een fijnbittere
afdronk.

Brand IPA

4,80

Amstel Radler 0.0

Jillz Original 0.0

Wieckse Witte 0.0

Amstel Radler

Radler is de verfrissende mix van
Amstel bier en citroenwater.

Brand Imperator is het oudste
speciaalbier van Nederland. De rijke
smaak dankt Imperator aan een blend
van gebrande moutsoorten.

Heineken 0.0

Alcoholvrije pilsener, moutzoetige
smaak en licht bittere afdronk.

3,20

WIJN

BITES

Wit
glas / fles
––––––––––––––––––––––––––––

Notenmix

4,50

Olijven

5,-

Brood met dip

5,-

Quesadilla’s

5,-

Nacho’s uit de oven

7,50

––––––––––––––––––––––––––––

Sauvignon blanc
Chardonnay
Verdejo

––––––––––––––––––––––––––––
Merlot
Tempranillo
Malbec

Bubbels

5,-

Desperados is bier verrijkt met de
smaak van Tequila. Het ultieme drankje
om je avond een extra boost te geven.

3,80

Wieckse Rose is een heerlijk zacht en
fruitig witbier met een friszoete smaak.
Volledig gebrouwen op zonne-energie.

4,-

22,-

–––––––––––––––––––––––––––
Prosecco
Champagne Taittinger

5,50 35,65,-

met kaas en jalapeños

XO borrelplateau
Bitterballen,

Bittergarnituur

4,80

Een verfrissende sparkling cider met
alcohol gemaakt van appels.

3,80

Bacardi (blanca, negra, oro,
oakheart, 8 años, razz, limon)

4,80

Jillz Raspberry

3,80

Vodka (eristoff, grey goose)

4,80

Likeur

4,60

per soort

7,-

gamba’s in filodeeg (8 stuks)

Jenever, vieux, Coebergh, 3,80
Berenburg, Jägermeister
Whisky, cognac, gin,
tequila, Malibu

16,-

kaasrolletjes, loempia’s,

Bittergarnituur

vanaf
––––––––––––––––––––––––––––

6,50

met chilisaus

STERK 		

Jillz Original

Een sparkling appelcider met de
friszoete smaak van frambozen.

gehele dag
––––––––––––––––––––––––––––

Chicken Wings (6 stuks)

––––––––––––––––––––––––––––

Brand Weizen

4,-

4,22,4,50 24,5,27,-

Rosé
Rosé

Gebrouwen volgens traditioneel Beiers
recept. Smaakvol door de Saazerhop,
mineraalwater en tarwe. Fris met
zachte afdronk.

4,22,4,50 24,5,27,-

Rood

Radler grapefruit is de verfrissende mix
van Amstel bier en grapefruitsap.

Wieckse Rose

4,50

3,50

Amstel Radler Grapefruit 3,50

Affligem Dubbel

Brand Imperator

3,50

Wieckse Witte 0.0% is een alcoholvrij
witbier, zacht van smaak. Het
bevat 40 % minder calorieën dan de
alcoholhoudende variant.

Desperados

Abdijbier met een kruidig aroma van
kruidnagel en karamel. Een karaktervol
bier met een zachtmoutige smaak en een
zoet karakter.

3,50

Een verfrissende sparkling appelcider
zonder alcohol.

Brand IPA, winnaar van de Brand
Bierbrouwwedstrijd 2014, kenmerkt
zich door een citrusachtige smaak met
een zacht bittere afdronk.

5,-

3,50

Radler 0.0%. De verfrissende mix van
alcoholvrij Amstel bier en citroenwater.
Lekker op elk moment van de dag.

7,-

gemengd (8 stuks)

gemengd groot (16 stuks)

14,-

