witte wijn

Epicuro pinot grigio

4,20/19,50

fris, zacht & kruidig

laurent miquel chardonnay

4,50/21,50

exotisch fruit & lange afdronk

josef drathen zoete witte wijn

Rode wijn

3,50

brana vieja tempranillo
epicur0 negroamaro

4,50/21,50

vol & fruitig

rosÉ

Bubbels

clos amador cava
Aperol spritz

4,00/19,00

5,00/24,50
6,50

limoncello spritz

6,50

campari spritz

6,50

port en vermout
graham’s tawney port

4,20

Martini bianco

3,50

Mocktails
Virgin limoncello spritz

zachte & frisse prijswinnende
Nederlandse gin

Jopen gospel dutch gin
& fever tree tonic

8,50

gedistiLleerd

In de mix met fris, tel er 2,20 bij op

zacht & soepel

fris & mooi licht roze

Sloane’s gin
& fever tree tonic

FRIS
8,00

kruidige gin met Duitse hop
4,20/19,50

laurent miquel cazal viel

gin & Tonic

4,50

virgin aperol spritz

4,50

virgin Gin Tonic

4,50

glenlivet single malt

6,00

jameson whiskey
joseph Guy vsop cognac
Bacardi
Smirnoff vodka

4,20

Jenever

6,00
3,50
3,50

ketel1 jonge jenever

3,00

bols zeer oude jenever

3,00

Likeur
licor43

4,20

cointreau
grand marnier
pulcinos limoncello
schrobbelèr
tia maria
amaretto
baileys
campari

4,20
4,20
4,20
3,50
4,20
4,20
4,20
3,50

pepsi
pepsi max
7-up
sisi
royal club bitter lemon
royal club tonic
royal club ginger ale
royal club cassis
rivella
sourcy rood/ blauw
ice tea / ice tea green
royal club appelsap
royal club tomatensap
Verse jus
bionade ginger-orange
bionade elderberry
club-mate
fritz-spritz rhabarber
fritz-limo apfel-kirsch
fritz-limo zitronen
wostok peer-rozemarijn
wostok sinaasappel-vanille
fever tree tonic/ Ginger BEER
apfelschorle
almdudler
fristi
chocomel
Glas melk
grote fles sourcy rood of blauw
ranja
monin siroop
mango/ passievrucht/ viooltjes/
vlierbloesem met Sourcy rood/blauw

Warme dranken
2,60
2,60
2,60
2,60
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,30
2,80
2,60
2,60
3,50
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,50
4,50
4,30
2,50
3,00
2,60
2,60
2,40
5,00
1,50
3,50

Alle koffies zijn ook decafé mogelijk

Koffie

2,50

Thee

2,30

cappuccino
espresso
latte macchiato
espresso macchiato
koffie verkeerd
doppio
flat white
chai latte
dirty chai
grote koffie
grote cappuccino
Ijskoffie
verse gemberthee
verse muntthee
speculatte
caramel latte
warme chocomel

2,80

van EARTH
diverse smaken van Clipper

met slagroom 		

2,40
3,00
2,60
3,00
3,70
3,80
3,00
4,00
3,80
4,20
4,00
3,00
3,00
4,00
4,00
2,80
+0,50

GlÜhwein

3,50

Tilburgse koffie
italiaanse koffie
Franse koffie
ierse koffie
spaanse koffie
warme schrobbelèr
met slagroom
koffiesiropen

6,80

sojamelk of havermelk

0,30

mit schuss (amaretto, schrobbelèr of rum) +1,50

6,80
6,80
6,80
6,80
4,00
0,50

chocolade, vanille, caramel, speculoos

Drankenkaart

Tapbieren

Grolsch 20/25/50CL (5%)

2,80/3,30/6,20

vol van smaak met een aangename
bitterheid en een rijke afdronk

Pilsner Urquel 30/50cL (4,4%)

4,50/7,50

het eerste heldere pils ooit
uit Tsjechië, vol & intens hoppig

Meantime IPA 25cl (7,4%)

5,00

Grolsch Weizen 30/50CL (5,5%) 5,20/8,00
volfris, traditioneel gebrouwen
Weizen van onze huisbrouwer
Grolsch Seizoen 25cl

laat je informeren of verrassen

4,50

4,00

pils met een lichte bitterheid &
‘n vleugje citroen

wit & weizen

Vedett Extra White (4,7%)

4,30
6,00

6,80

weizenbock met fruitige aroma’s
& tonen van karamel

ijwit(6,5%)

karaktervol donker tarwebier

Ijpa (6,5%)

5,80

donkerblonde IPA met ‘n
uitgesproken hoppig karakter
4,50

5,50

5,50
4,80

6,00

schelde lamme goedzak (7%)

4,90

bourgondisch & vol karakter
(5,8%)

maximus pandora (6%)

Dubbel

5,90
5,50

6,60

double IPA met een heerlijk fruitige
hopbitterheid

4,60

klassieke roodbruine Trappist
5,00

Westmalle tripel (9,5%)

5,00

schelde zeezuiper (8%)
5,20

volmoutige tripel met
‘n vleugje koriander

karmeliet (8,4%)

glutenvrije, doordrinkbare
dorstlesser

4,30

5,20

5,20

krachtig & beroemd om
z’n mooie schuimkraag

vandestreek turf&surf (8,5%)

tripel met turfgerookte whiskymout
& een snufje zeezout

5,50

bax kon minder citra (5,5%)

5,50

blond & hoppig bier met aroma’s van
ananas & citrus

saison

bird dat is andere koekoek (5,6%)

5,80

Hoog Blond (8%)
Stadsbrouwerij Tilburg

5,00

vol en licht fruitige Tilburgse ale

5,80

frisse, blonde knaller van een bier
met een droge & kruidige smaak

4,90

fruitig
kriek boon (4%)

4,20

kasteel rouge (8%)

5,50

natuurlijk fris & van spontane gisting
blend van Kasteel
donker & kersenlikeur

lekker zwaar blond bier
van de brouwerij om de hoek!

grolsch radler (2%)

vraag naar het wisselende bier
van onze vrienden uit Breda

magners cider (4,5%)

3,50
4,20

enige originele Ierse cider

liefmans fruitesse (3,8%)

Orval (6,2%)

5,50

koninck (5,2%)

4,20

bird rumoerige
roodborst(5,8%)

5,80

la trappe isid’or (7,5%)

5,00

fris, fruitig & licht hoppig

4,20

een echte fruitbom on the rocks!

zuur

boon oude geuze (7%)

4,50

van spontane gisting,
gerijpt op eiken vaten

oedipus swingers

(4%)

two chefs howling wolf (8%)

6,00

Kompaan bloedbroeder (9%)

6,60

van moll ons blackie (9%)

6,50

Dupont Monks stout (5,2%)

4,90

Imperial stout met 5 soorten mout,
3 soorten hop & port
krachtpatser met maar liefst
10 soorten mout
geroosterde aroma’s
met eigenzinnig karakter

Alcoholvrij &
laag alcoholisch
grolsch (0,0%)

3,00

grolsch Radler (0,0%)

3,50

weihenstephaner 0.5l (0,5%)

4,50

lowlander wit (0,0%)

3,50

Lowlander
organic blonde ale (0,3%)

4,00

lowlander IPA (0,3%)

4,50

Gulpener Oud Bruin (3,5%)

3,00

volle, frisse dorstlesser
verfrissend met écht vruchtensap

verfrissend met echt vruchtensap

Frontaal wisselbier op blik

porter en stout

donker & net zo puur als chocolade

één brok Belgische biergeschiedenis

kraft hoppakee (5,2%)

harmonieus amberkleurig
Trappistenbier

davo surf ale (6,4%)

6,00

saison dupont (6,5%)

het bekende Bolleke

heldere goudgele Trappist

glutenvrij

la trappe quadrupel (10%)

5,30

Trappist met wilde gisten

pittige brunette met zoete geuren
van drop & kandij

tripel

6,00

kruidige Brabantse Trappist

Amber ales

pale ales

fris bier met een fruitig hopkarakter

zundert 10 (10%)

5,50

lokaal Trappistenbier, moutig
met tonen van karamel

schelde dulle griet (6,5%)

Quadrupel

uit de buurt

4,70

4,80

donkerblond, fruitig
lokaal Trappistenbier

4,90

5,90

6,50

met rode peper, citroengras
& koriander

moutig met tonen van
dadel & karamel

licht & verfrissend blond bier

westmalle dubbel (7%)

fruitig & romig bier
met intense hop aroma’s

biologisch, glutenvrij & verfrissend

uitgesproken hoppig met ‘n verfijnd
aroma

La trappe dubbel (7%)

de typische Duvelsmaak
verrijkt met citra hop

grisette blond bio (5,5%)

la chouffe (8,5%)

5,20

oedipus thai thai (8%)
La Trappe tripel (8%)

prijswinnend blond bier

een bier voor de
echte hopaanbidders

Kompaan handlanger (8,2%)

duvel (8%)

5,00

Belgisch blondje met pit & veel hop

stone westcoast ipa (6,9%)

two chefs bon chef neipa (5%)

4,50

licht zoet, zacht bitter
lokaal Trappistenbier

van moll toewijding (6,5%)
5,80

duvel tripel hop (9,5%)

la trappe blond (6,5%)

‘t ij blondie

brewdog elvis juice (6,5%)

VandeStreek Hop ARt ipa (5%)

stevig, lichttroebel & goudkleurig

texels skuumkoppe (6%)

IPA

blond

wereldberoemde Belgische klassieker

tropische fruitige New England IPA

biertuinklassieker met
tarwe gebouwen

weihenstephaner
vitus 50cl (7,4%)

5,50

vol tarwemout, fruitige
geuren & tropische hoppen

brewdog hazy jane neipa (5%)

licht troebel, kruidig & fris

WeihenStephaner 50CL (5,4%)

verfrissend & vol fruit

bittere & fruitige IPA met grapefruit

stevige pilsner met
de karakteristieke beugel

Vedett extra PILSNER (5,2%)

5,00

toegankelijk bier met fruitige
aroma’s

3 Wisselfusten 25cl

grolsch beugel 45cl (5%)

tropical ralphie (5%)

vedett extra ipa (5,5%)

laat je informeren door onze collega’s

4,30

enige Trappistenwitbier
ter wereld, goede dorstlesser

bird zwaanzinnig (4,5%)

échte Londense IPA met ‘n
goede balans tussen mout & hop

pils

witte trappist (5,5%)

6,30

eerste Nederlandse gose
met grapefruit & limoen

traditionele biertuinklassieker

verfrissend & fruitig, gebrouwen met
overgebleven citrusschillen uit de horeca

zacht, vol & bloemig van smaak
juicy, fruitig & verfrissend
met een subtiel bittertje
zoet & zacht van aard

duchesse de bourgogne (6,2%)

4,50

BRLO Berliner weisse (4%)

6,00

Vlaams roodbruin van
gemengde gisting

dit verfrissende bier is de perfecte
metgezel op een hete zomerdag!

We hebben ook altijd een wisselende
selectie bieren van De Bierbrigadier.
Vraag naar het aanbod of neem een
kijkje in onze koelkast!

