BIERKAART


BUITENGEWOON BIER

CHÂTEAU NEUBOURG

Unieke, wisselende edities

Collaboration Brew


3 Collabs met brouwers uit eigen land

Microbrouwerij Experiment 

| 5,5% | 30cl | €3,50

€ 3,90

Superieur Pilsner met een edele bitterheid.
Al drie jaar op rij bekroond als
beste Pilsner van Nederland.

€ 3,95

Uit onze BrouwLokaal microbrouwerij

GERARDUS
KLOOSTERBIER
Blond | 6,5% | 25cl

GULPENER
SEIZOENSBIEREN
Herfstbock | 6,5% | 25cl

€ 3,70
Stevig moutbier met een bittere smaak en
een zoete twist

Dubbel | 7% | 25cl

Wintervrund | 8,5% | 25cl

Tripel | 8,5% | 25cl

€ 3,60
Krachtig bier, ingegeven door jeneverbes en
zoethout

Lentebock | 6,5% |25cl

€ 3,70
Fris lentebier met een licht zoete moutsmaak

Korenwolf | 5% | 30cl

€ 3,70
Fris viergranen witbier. Kruidig en licht bitter
van smaak

Ur-Hop | 6% | 25cl

€ 3,70
Eigenwijs bitter, ongefilterd bier met een
uitgesproken hoparoma (IPL)
€ 3,70

Zacht, fris, karaktervol tarwebier

Ur-Pilsner | 5% | 30cl | fles

€ 3,00
Fris, licht bittere Pilsner met een pittige twist

IJsbock | 10,3% | 30cl | fles

€ 3,70
Rijk en kruidig met een mooie, eigenzinnige
caramel toets
€ 3,70
Krachtig, meergranen blond bier met licht
zoete tonen en kruidige pit

Bier ‘op leeftijd’
Dort | 7% | 25cl 

 3,70
€
Karaktervol bier met een licht zoete en
volmoutige smaak. Het oudste speciaalbier
van Nederland

Mestreechs Aajt | 3,5% | 25cl

GULPENER
100% BIOLOGISCH

Ur-Weizen | 5,3% | 30cl

€ 3,70

Licht zoet bier met tonen van hop en
specerijen

€ 3,90
Intens, krachtig bier met een balans van
zoetheid, karamel en hopbitterheid

€ 3,90
Fris bier van spontane gisting met een
perfecte balans tussen zuur en zoet. Oerbier
gebrouwen aan de hand van een Middeleeuws
recept

...en dan nog Lager
Gulpener Pilsner | 5% | 25cl

€ 2,50
Toegankelijk en toch karaktervol premium
Pilsner met een subtiele hopsmaak

Plato 18.25 | 8,25% | 25cl

€ 3,90
Ongefilterd Imperial Lager met een krachtig
maar uitgebalanceerd hopkarakter

Heb je vragen over onze bieren of wil je graag weten hoe je bier
het beste kunt proeven? Vraag het aan onze medewerkers.

