
Welkom inWelkom in
Cafe deCafe de

PosthoornPosthoorn



FrisdrankFrisdrank



Spa plat/bruis                                                                                   

Limonade wit (7up)/geel (Mirinda)                                                  

Pepsi                                                                                                    

Pepsi Max (zero)                                                                                

Lipton Ice Tea                                                                                    

Lipton Ice Tea green                                                                          

Schweppes Agrum                                                                             

Schweppes Bitterlemon                                                                     

Schweppes Tonic                                                                                

Schweppes Pink                                                                                 

Red Bull                                                                                              

 

€ 2,70

€ 2,70

€ 2,70

€ 3,00

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,70

€ 2,40

€ 2,30

€ 2,40

€ 2,40

€ 3,00€ 4,00



Looza ace                                                                                            

Looza orange                                                                                      

Looza appel                                                                                        

Looza appel kers                                                                                

Looza Pompelmoes                                                                            

Looza Tomaat                                                                                    

Pomton                                                                                             

Cecemel                                                                                              

Fristi                                                                                                  

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 5,30

€ 2,60

€ 2,60



BierkaartBierkaart



Primus-pils dankt zijn naam aan Jan Primus, hertog van
Brabant en één van de machtigste leenheren ooit.
Heldere, lichtblonde kleur en een fijnbellige schuimkraag met
verfijnde hoparoma’s. De aanzet is lichtzoet met een
ingetoomde bitterheid, die daarna uitmondt in een droge en
dorstlessende afdronk.
Bij iedere slok laat hij zijn karaktervolle smaak op je los. Hij
leeft vanuit een eigen visie en blijft trouw aan zichzelf.

PRIMUS PILS

MYSTIC

Zo verfrissend en lekker geurend, met de volle smaak van
zomerse krieken in combinatie met witbier. Mystic laat jou het
jaar door genieten van krieken.
Met kriekensapconcentraat (3,7% - equivalent aan 25% sap).
Zonder bewaarmiddelen.
Uitzicht: Een helderrood met een zalmrozige schuimkraag.
Krachtige smaak van krieken. Fruitzure aanzet die zachtjes
overvloeit in een lichtzoete, niet kleverige afdronk.

5,2%

€ 2,40

3,5% € 3,50

25 cl
 

33 cl
 

0,5 l
 

€ 4,80€ 3,20

Rodenbach Classic is het ‘Vlaamse roodbruine bier’, erkend als
Traditioneel Streekproduct. De gemengde hoofdgisting en de
rijping op eikenhouten vaten (foeders) geven het een zachtzure
smaak en complexe fruitigheid net als bij wijn. Rodenbach
Classic bestaat uit 3/4 jong en 1/4 gedurende 2 jaar op eik
gerijpt bier. Rodenbach Classic is zeer verfrissend en
eetlustopwekkend: het perfecte aperitief!

RODENBACH CLASSIC 5,2% € 3,10

1 l
 

€ 9,60



5,2%

Deze Antwerpse klassieker valt meteen op door zijn intense
mahoniekleur met een imposante en robuuste schuimkraag.
Het aroma is complex met een toets van toffee, kastanje en
onmiskenbare karamel. Daarnaast is het bier in geur enigszins
licht gerookt, wat mooi in balans gebracht wordt door een
duidelijk aanwezige fruitigheid, voornamelijk banaan, en een
kruidige hoptoets afkomstig van de gebruikte nobele
hopsoorten. Dit alles is ook terug te vinden in de smaak, die als
aangenaam zacht ervaren wordt, met een notigheid op de
tong. Deze Special Belge is relatief bitter, maar de bitterheid
blijft niet hangen en mondt uit in een volle, romige nasmaak.

DESPERADOS

Desperados werd geboren uit een gedurfd experiment. Twintig
jaar geleden brouwden we het eerste met tequila
gearomatiseerde bier. Sindsdien is Desperados ideaal als
aperitief en tijdens een BBQ. Desperados is een iconische
combinatie van bier gearomatiseerd met tequila, beroemd om
zijn intense, verfrissende smaak met subtiele toetsen van
citroen en een licht kruidige afdronk.

€ 3,10

5,9% € 4,70

MANEBLUSSER BLOND 5,8%

Maneblusser is het lichtblonde Mechels stadsbier dat wordt
gebrouwen voor alle Maneblussers ter wereld: zij die houden
van gezelligheid, feest en lekker bier. Dit speciaalbier heeft een
uitgesproken fris karakter, met voldoende pit om met volle
teugen van te genieten. De fijne afdronk en vleugje citrus
aroma zorgen voor een feestelijk frisse smaak!

€ 4,10

DE KONINCK



SUPER 8 EXPORT is de stamvader van het SUPER 8 gamma:
een lichtblonde, zacht smakende, vlotte doordrinker met een
stevige schuimkraag. Uitzicht: heldere, lichtblonde kleur en
een fijnbellige schuimkraag.
Neus: verfijnde hoparoma’s.
Mond: de aanzet van SUPER 8 Export is net iets zachter dan
die van een klassieke pils. De combinatie van een droge, extra
dorstlessende afdronk en een relatief laag alcoholgehalte,
maakt dit een doordrinkbier.

Artisanaal Belgische “Misty IPA”, blond bier van hoge gisting,
met nagisting in de fles, ongefilterd. Zeer aangenaam floraal en
citrusfris geurend. Semi-volmondig. Bomvol smaak, fris citrus
gehopt, met een duidelijk aanwezige doch zachte
(hop)bitterheid en een uitermate subtiele zoetigheid in de
verte. Je wordt enige peperprikkeling gewaar op je tong, alsook
groen grassige accenten en florale hints. De nasmaak is droog
en blijft verfrissend, wat je doet snakken naar nog.

SUPER 8 FLANDRIEN

SUPER 8 Flandrien is een karaktervol blond bier. Met zijn 6,4%
alcoholgehalte is de nieuwe kopman van het SUPER 8 gamma
een vlotte dorstlesser voor de echte winnaars.
Aroma's van vanille, hout
toetsen van eik, koriander en verschillende soorten hop
waaronder Saazhop, Belgische hop, kruidige en bloemige hop.

6,4% € 4,40

SUPER 8 BLANCHE

Een natuurlijk troebel witbier met een romige schuimkraag en
verfrissende afdronk. We zijn enthousiast geweest met onze
kruiden: onze Blanche onderscheidt zich met een ferme portie
vers gemalen koriander en appelsienschil. Een rake smaak voor
wie graag verrast wordt.

5,1% € 3,80

SUPER 8 EXPORT 4,8% € 3,80

DIRTY TALK IPA 6,5% € 4,50



HOEGAARDEN 4,9%

Het is een zwaar en fruitig bier met een roodbruine kleur. Het
bevat mout, hop, water en toegevoegde suikers, wat het een
zoete smaak geeft. Hoegaarden witbier heeft een frisse en
lichtzure smaak. Het traditionele Hoegaarden witbier wordt
gebrouwen met bronwater, ongemoute tarwe, gerstemout,
hop, koriander en Curacao.

Heb je een dorst die niet te verslaan is? Dat zullen we zien!
Omdat Vedett Extra Pilsner wordt gebrouwen om zelfs de
meest hardnekkige dorst te lessen. Biedt een volle verfrissing
van begin tot eind.
Laat je niet misleiden door zijn bescheiden strokleur en puur
witte schuimkraag. Achter het bescheiden uiterlijk van deze
premium pils gaat een complex en toch soepel karakter schuil.
Subtiel evenwicht tussen mout en hop met een aanhoudende
fruitigheid en subtiele tonen van vanille.

En een licht bittere nasmaak die beleefd "Nog een?"

VEDETT

€ 3,30

5,2% € 3,50

STAR LIGHT

 
De nieuwe Star Light werd speciaal ontwikkeld voor de
consument die bewust kiest voor de voordelen van een
caloriearm en alcoholvrij bier. Met zijn vernieuwde en unieke
recept is het bier een echte doordrinker, met een
alcoholpercentage van slechts 0,4 en bovendien 60 procent
minder calorieën dan de gemiddelde Belgische pils.
Kleur: lichtgoud
Smaak: het aroma van kruidige hop komt sterk naar voren,
aangevuld met een volle smaak, een moutige body en een fijne,
licht bittere afdronk.

€ 3,000,4%



Het originele Belgische witbier met een fruitige smaak.
Bijna 600 jaar geleden experimenteerden monniken in het
Belgische Hoegaarden met het toevoegen van excentrieke
natuurlijke ingrediënten van de andere kant de wereld aan hun
traditioneel tarwebier.
Als men de frisse, fruitige smaak van frambozen en een
bloemige, houtachtige toets samenbrengt met een bekroond
witbier, dan krijgt men het heerlijk eigenwijze karakter van een
echte Hoegaarden Rosee.

Men zou het een openbaring kunnen noemen...
wij noemen het Hoegaarden Rosse.

HOEGAARDEN  ROSÉ 3,0% € 3,30

STAR LIGHT

 
De nieuwe Star Light werd speciaal ontwikkeld voor de
consument die bewust kiest voor de voordelen van een
caloriearm en alcoholvrij bier. Met zijn vernieuwde en unieke
recept is het bier een echte doordrinker, met een
alcoholpercentage van slechts 0,4 en bovendien 60 procent
minder calorieën dan de gemiddelde Belgische pils.
Kleur: lichtgoud
Smaak: het aroma van kruidige hop komt sterk naar voren,
aangevuld met een volle smaak, een moutige body en een fijne,
licht bittere afdronk.

€ 3,00
0,4%

HOEGAARDEN  CITRUS 2,0%

Hoegaarden Citrus is een troebel witgeel Radler-bier dat werd
verrijkt met natuurlijk vruchtensap. Dankzij z'n erg lage
alcoholgehalte van 2% kun je er elk moment van de dag van
genieten. De verfrissende combinatie van Hoegaarden met
citroen- en limoensap zorgt voor een ultiem dorstlessend
witbier.

€ 3,30



De Stella Artois 0.0% is een alcoholvrij pils dat trouw blijft aan
de klassieke Stella Artois en werd in juni 2020 in belgie
gelanceerd. Deze pils bevat slechts 46kcal per 25cl.. Pils
Smaak: fris en moutig, met een uitgesproken hop-smaak
Mondgevoel: droge body, verfrissende afdronk.

STELLA 0,0 0,0% € 3,00

LIEFMANS KRIEK  0,0 0,0%

Dezelfde vertrouwde Liefmans Fruitesse-smaak, maar dan zonder
alcohol. Parelend, sprankelend én boordevol met fruit! Uniek en
feestelijk met de smaken van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en
aardbei. Drink de Liefmans Fruitesse 0.0 on-the-rocks (met
ijsklontjes) in een ballonglas voor de meest verfrissende ervaring.

€ 3,50

CARLSBERGH  0,0 0,0%
€ 3,00

Verfrissend met een frisse hoppige bite, Carlsberg 0.0% Lager is
alles wat je zou verwachten van een uitgebalanceerde pils…
gewoon gemaakt om geen alcohol te bevatten en bevat de helft van
de calorieën van onze gewone pils.



Donkerbruin met een romige, witte schuimkraag.
Na een zoete, volmondige aanzet volgt een zoetige
hoofdsmaak, met vanille en gebakken banaan. De nasmaak
wordt gekenmerkt door een gebrande bitterheid, met toetsen
van fondantchocolade.
Hergisting op fles is een minutieus proces. De juiste
hoeveelheid reincultuurgist moet worden toegevoegd alvorens
het bier kan gebotteld worden. Eenmaal gebotteld, worden de
flessen gedurende een 2-tal weken opgeslagen in onze warme
kamer aan 22°C. Nadien geeft het bier pas zijn rijk
smakenpallet prijs. Intensere aroma’s, van bloemen over fruit
tot kruiden, zijn het resultaat. Bieren hergist op fles worden
dus met de grootste zorg bereid en tonen des te meer het
vakmanschap van de brouwer. De hergisting komt bovendien
de houdbaarheid ten goede: ze zijn makkelijk tot 18 maanden
houdbaar.
Smaakevolutie: Net als bij wijn evolueert de smaak van een
hergist bier verder en wordt hij ronder in de tijd. 

TONGERLO BRUIN

Speciaal BierenSpeciaal Bieren
Koperkleurig met een romige, witte schuimkraag.
De eerste aanzet is zacht en neigt naar zoet. Volmondig, met
lichtdroge afdronk.
Hergisting op fles is een minutieus proces. De juiste
hoeveelheid reincultuurgist moet worden toegevoegd alvorens
het bier kan gebotteld worden. Eenmaal gebotteld, worden de
flessen gedurende een 2-tal weken opgeslagen in onze warme
kamer aan 22°C. Nadien geeft het bier pas zijn rijk
smakenpallet prijs. Intensere aroma’s, van bloemen over fruit
tot kruiden, zijn het resultaat. Bieren hergist op fles worden
dus met de grootste zorg bereid en tonen des te meer het
vakmanschap van de brouwer. De hergisting komt bovendien
de houdbaarheid ten goede: ze zijn makkelijk tot 18 maanden
houdbaar.
Net als bij wijn evolueert de smaak van een hergist bier verder
en wordt hij ronder in de tijd. 

TONGERLO BLOND 6,0%

6,5% € 4,50

€ 3,5025 cl
 

33 cl
 

€ 4,50



Goudgeel van kleur met een romige, witte schuimkraag.
Het aroma is hoppig, met kruidige en fruitige toetsen. De
volmondige smaak wordt gekenmerkt door een zachte aanzet,
die uitvloeit in een aangename bitterheid.
Hergisting op fles is een minutieus proces. De juiste
hoeveelheid reincultuurgist moet worden toegevoegd alvorens
het bier kan gebotteld worden. Eenmaal gebotteld, worden de
flessen gedurende een 2-tal weken opgeslagen in onze warme
kamer aan 22°C. Nadien geeft het bier pas zijn rijk
smakenpallet prijs. Intensere aroma’s, van bloemen over fruit
tot kruiden, zijn het resultaat. Bieren hergist op fles worden
dus met de grootste zorg bereid en tonen des te meer het
vakmanschap van de brouwer. De hergisting komt bovendien
de houdbaarheid ten goede: ze zijn makkelijk tot 18 maanden
houdbaar.
Net als bij wijn evolueert de smaak van een hergist bier verder
en wordt hij ronder in de tijd. 

9,0% € 4,90

Barbãr is een goudkleurig bier met een smeuïge schuimkraag
en een krachtige neus. De smaak van honing is duidelijk
aanwezig en werd rijkelijk gecombineerd met toetsen van
bloemen, kruiden en citrusvruchten.
De aanzet is breed, maar niet zwaar dankzij het gebruik van
zachte tarwe. De honingsuiker die men tijdens het koken van
de mout toevoegt, wordt gegist en dus omgezet in alcohol. Het
resultaat is een zacht, maar niet gesuikerd bier met een
lichtzure toets die zorgt voor een verfrissende smaak. De
afdronk is subtiel en geraffineerd, maar niet bitter. Een
origineel en karakteristiek bier dat kan bogen op een lange
geschiedenis en door onze voorouders de “Rustplaats van de
Strijder” werd genoemd. 

BARBÃR BLOND 8,0% € 4,50

TONGERLO TRIPEL



Heldergoud bier met een uitzonderlijk boeket van kruiden,
een zachte aanzet die uitvloeit in een mollige, kruidige
smaak en een licht bittere, droge afdronk.

KEIZER KAREL BLOND 8,5% € 4,50

Koperrood bier met een rijp boeket van fruit uit de
boomgaard en een zoete, volle smaak die in de finale
wordt aangevuld met bittere toetsen.

KEIZER KAREL ROUGE 8,5% € 4,50

Strogele Belgische tripel met een bloemige, kruidige
smaak, een complexe bitterheid en een verfijnd
citrusaroma.

KEIZER KAREL OMMEGANG 8,0% € 4,50



DUVEL 8,5% € 4,50

Na zuiver bronwater, het hoofdbestanddeel van bier, is gerst
de belangrijkste grondstof. Gerst moet vijf dagen kiemen in de
mouterij waarna er mout overblijft. De kleur van het mout en
bijgevolg ook van het bier wordt bepaald door de temperatuur.
Duvel krijgt zijn typische bitterheid door verschillende
aromatische Sloveense en Tsjechische hopsoorten toe te
voegen. Wij gebruiken enkel exclusieve hoppen die erkend zijn
om hun constante,uitstekende kwaliteit.
Duvel gist voor een eerste keer in kuipen, bij 20 tot 26°C. De
brouwer gebruikt hiervoor zijn eigen kweekcultuur. De
oorspronkelijke giststam, die Albert Moortgat in de jaren 1920
zelf selecteerde, is afkomstig uit Schotland. Na de rijping in de
lagertanks, waar het bier wordt afgekoeld tot -2°C, is de drank
klaar om te bottelen. Door extra suikers en gist toe te voegen,
hergist het bier opnieuw in de fles. Dat gebeurt in de warme
kelders (24°C) en duurt twee weken.
Nadien komt het bier terecht in koude kelders, waar het zes
weken verder rijpt en stabiliseert. Deze extra lange
rijpingsperiode is uniek en draagt bij tot de verfijnde smaak en
het zuivere aroma van Duvel.
Dankzij zijn verrassend hoog alcoholvolume (8,5 %), zijn
enorme schuimkraag, fijne pareling en zijdezacht mondgevoel
onderscheidt Duvel zich duidelijk van andere Belgische bieren.

KWAK 8,4% € 4,90

Geniet met volle teugen en met al uw zintuigen van Kwak.

Kwak laat zich kennen door zijn diepe heldere amberkleur en
een stevige crèmekleurige schuimkraag. Het blanke hout van
de houder staat mooi in contrast met het bier.

U ruikt een zacht fruitig en moutig aroma, met een licht
kruidig karakter. Verder aarde-achtige en zeer subtiele
aroma’s van banaan en misschien ook een vleugje ananas of
mango op de achtergrond.

Ontdek de zeer zachte, fruitige aanzet, een noga-achtige
stevigheid en het licht kruidig karakter. Toetsen van zoethout
die overgaan in een warme afdronk welke aan
gekarameliseerde banaan doet denken. De bitterheid blijft
aanvankelijk op de achtergrond om uiteindelijk pittig uit de
hoek te komen.



Het zonnig, warmgeel design van de flesjes doet het al
vermoeden. Deze Duvel is zacht, expressief en heerlijk
doordrinkbaar.
Voor Duvel 6,66% worden maar liefst zes verschillende
hopsoorten gebruikt: de nobele en exclusieve hopsoorten Saaz
en Styrian Golding liggen net als bij de klassieke Duvel aan de
basis en worden, onder meer door dry-hopping, gebalanceerd
met vier vakkundig geselecteerde hopvariëteiten.

WITKAP PATER DUBBEL

DUVEL 666 6,66% € 4,30

7,5% € 4,50

 
 
 
 

Witkap·Pater Dubbel is een donkerbruin patersbier met
crèmekleurige schuimkraag, een volle smaak en toetsen van
karamel. Opmerkelijk donker bier dat zich bijzonder goed
associeert met Belgische chocolade desserts.

Is een verfrissend goudkleurig bier van hoge gisting, met
hergisting op fles of op vat - een levend bier met
smaakevolutie. Uitgeschonken volgens de regels van de kunst
verkrijgt men een rijkelijk, witte en stabiele schuimkraag met
een zeer romig van structuur en wandklevend. In de neus
krijgt men het florale, bloemige van de hop van Erembodegem
bij Aalst, en intense fruitige gistaroma’s specifiek voor de
Witkap·Pater. Er worden geen andere kruiden gebruikt. Bij het
degusteren krijgt men een smaaksensatie gaande van
fluweelzacht mondgevoel via verfrissend en uiteindelijk een
lekkere hopbitters afdronk. Dit bier is zeer digestief en uniek
in het Belgisch bierlandschap.

WITKAP PATER STIMULO 6,0% € 4,50



 
 
 
 

De karaktervolle Mc chouffe valt overal ter wereld in de smaak
bij liefhebbers van bruin bier. De karakteristieke smaak, de
donkere kleur met robijnrode weerschijn en de smeuïge, fijne
schuimparels maken er een uniek bier van. Mc CHOUFFE
onderscheidt zich verder door de geuren van anijs en
zoethout, subliem aangevuld door een duidelijke toets van
karamel. De stoere Mc chouffe blijft verbazend zacht. Er
komen heerlijk fruitige toetsen naar boven (met name peer),
met in de nasmaak iets van bitterheid. Net als La chouffe,
bevat Mc CHOUFFE 8 % alcohol. Toch is het bier net zo luchtig
als de blonde grote zus.

La Chouffe is het meest verkochte bier van Achouffe. Deze
blond met 8% alcohol is ongefilterd en gist na op de fles. Het
fruitige bier is gekruid met koriander en heeft een lichte
hopsmaak. La Chouffe is een uitstekende begeleider van onder
meer mosselen, tonijn en zeeduivel. Ook met lamsvlees,
varkenshaas en kip gaat La Chouffe uitstekend samen.

LA CHOUFFE MC

LA CHOUFFE BLOND 8,0% € 4,70

8,0% € 4,70

De jongste telg van de CHOUFFE-familie... In het aroma van
Cherry CHOUFFE komen de krieken helemaal tot hun recht.
Toch komen er ook toetsen vrij van aardbei, amandel,
specerijen en zoete portwijn. Vol van smaak, zoet en delicaat:
Cherry CHOUFFE is het bier van echte lekkerbekken!
Energieke, subtiel bittere nasmaak.

LA CHOUFFE CHERRY 8,0% € 4,90

KARMELIET TRIPEL 8,4%

“Eigenlijk zijn het 4 graansoorten”“Want naast gerstemout,
tarwemout en havermout wordt er ook ruwe tarwe gebruikt.
De tarwe geeft het bier zijn romige karakter, de haver zorgt
voor pit. Tripel Karmeliet is een volmondig, zacht bier zonder
bitterheid, met een fruitige en kruidige smaak. Een eerder
atypische Belgische tripel.” De kruidigheid is te danken aan de
koriander en sinaasappelschil die vlak na het koken worden
toegevoegd. De fruitigheid komt dan weer van de gist die de
brouwerij zelf heeft ontwikkeld en ook binnen de muren
opkweekt.

€ 5,10



GOUDEN CAROLUS TRIPEL
Niettegenstaande de technologische vooruitgang wordt dit
bier gebrouwen volgens de eeuwenoude traditie en verenigt
het, zoals voorheen, de beste grondstoffen van onze bodem
zoals rijpe gerst en fijne hop, om zo veel mogelijk puur aroma
te behouden. Dit bier werd oorspronkelijk gebrouwen voor de
Ridders van het Gulden Vlies in 1491. Vol bevallige tederheid,
met een zuivere en keurige smaak, zal dit bier u bekoren: op
fles gerijpt, uitsluitend van bleke mout bekomen, hoog gegist
en 100 % natuurlijk. Met een volmondige smaak die toch
dorstlessend werkt, dankzij een evenwichtig hoppen. Om
ideaal te proeven schenkt men zacht en in één trek aan een
temperatuur van ongeveer 7°C. Dit aangename goudblonde
bier wordt gekozen door wie houdt van een zwaarder, ietwat
kruidig en verfrissend bier.

 
 
 
 

Hapkin is een Belgisch, krachtig blond bier van hoge gisting,
gekenmerkt door een volle, witte schuimkraag en een droge,
pittige afdronk. De verschillende hoppen, waaronder de
variëteiten Saaz en Monroe, worden tijdens het brouwproces
in 4 keer toegevoegd. Dit zorgt voor een fruitige toets, die de
subtiele hopbitterheid mooi aanvult.

HAPKIN 8,5% € 4,90

9,0% € 4,90

Gouden Carolus Imperial Dark werd verrijkt met een infusie
van Gouden Carolus Single Malt whisky. Dit resulteert in een
uniek bier: krachtig en volmondig met subtiele toetsen van
vanille, eikenhout en chocolade. Een keizerlijk brouwsel om te
koesteren.

GOUDEN CAROLUS WHISKY INFUSED 11,7% € 5,80

 
 
 
 

Gouden Carolus Classic vindt zijn oorsprong in de rijke
Mechelse traditie. Elke Belgische stad had haar brouwerijen en
eigen stadsbier. Zo dronken de Mechelaars “den Mechelschen
Bruynen”. Mechelen, in die periode hoofdstad van de
Nederlanden, had haar brouwersgilde en de leden stonden op
hun eer van brouwer om voor de Keizer het beste bier te
brouwen. Een oude Mechelse kroniek meldt dat dit Groot
Keizersbier, “Gouden Carolus” genoemd naar de gouden
munten van Keizer Karel, vooral bij de vossenjacht werd
gedronken “daar dit zowel de ruiters als de paarden in volle
vuur bracht en ze deed galopperen zodat de jacht steeds in
beste stemming verliep”.

GOUDEN CAROLUS CLASSIC 8,5% € 4,80



Troubadour Blond is een volmondig genotsbier voor aan de
toog, om samen met je beste vrienden van te genieten. Het is
een verfrissend bier met een hop-kruidig aroma. Het bier is
licht moutig, heeft een milde bitterheid en zachte afdronk.
Deze typische smaak zorgt ervoor dat Troubadour Blond vlot
drinkt en geschikt is voor alle seizoenen.

6,5% € 4,30

Het amberkleurige speciaalbier Troubadour Magma heeft het
kruidige en hop-bittere karakter van een Amerikaanse India
Pale Ale, maar wordt verzacht met de fruitigheid van een
Belgische Tripel. Liefhebbers appreciëren de explosie van
fruitige geuren afkomstig van de dry hopping.
Ideaal om van te genieten tijdens een avondje uit op een
zonnige herfst- of lentedag.

TROUBADOUR MAGMA 9,0% € 4,80

TROUBADOUR BLOND

Is een traditioneel lambiekbier dat gemaakt wordt volgens een
ambachtelijk methode en geniet van een Europese
bescherming. Door versnijding van Lambieken die
verschillende jaren hebben gerijpt op houten vaten ontstaat de
Oude Geuze. De Oude Geuze Oud Beersel onderscheidt zich
door een typische fruitige en hoppige toets.

OUDE GEUZE OUD BEERSEL 6,5% € 9,5037,5cl



KASTEELBIER TRIPEL

Kasteel Donker behoort tot de familie van sterke donkerbruine
bieren waarin gebrande mouten de boventoon aangeven. Het
allereerste Kasteelbier is dan ook een volmondig bier met
duidelijke toetsen van karamel, koffie en chocolade. De zoete
aanzet maakt dit bier verrassend complex en zeer toegankelijk.

KASTEELBIER DONKER 11,0% € 5,50

11,0% € 5,50

Kasteel Tripel is een blond speciaalbier gebrouwen met een
flinke dosis aromahoppen. De impressies van mout en
kruidnagel geven het bier karakter en gaan perfect samen met
de fruitige toetsen. Deze tripel heeft een zacht bittere smaak
en weet zo menig bierliefhebber te bekoren.

KASTEELBIER ROUGE 8,0% € 5,10

Kasteel Rouge is een unieke blend van Kasteel Donker en
gemacereerde kersen. De robijnrode kleur, de stevige
schuimkraag en de zoete aanzet resulteren in een speciaalbier
met een evenwichtige smaak en subtiele toetsen van kersen.
Deze allemansvriend smaakt extra goed als aperitief op een
zonnig terras. Klaar voor la vie en Rouge?



Onze Tripel Katrien ontstaat door een hoge gisting met
nagisting op fles. Het hoge alcoholpercentage van 8,5% wordt
bekomen door toevoeging van suiker (glucose), wat daarnaast
ook zorgt voor een zoetere smaak. Het pittige en fruitige
aroma is te verklaren door het gulle gebruik van mout,
Poperingse hop en gist.
Tripel Katrien wordt het best gedronken uit een bijbehorend
glas met een serveertemperatuur van 6°C – 8°C. Het glas is
onderaan vrij breed en wordt steeds smaller naar boven toe.
De aroma’s blijven op deze manier goed bewaard, wat ten
goede komt van de geur en de smaak. De smaak is fris en
fruitig, met een lichte zoete afdronk en nasmaak. Een resultaat
dat er mag zijn!

OMER

TRIPEL KATRIEN 8,5% € 4,50

8,0% € 4,60

OMER. Traditional Blond is een overheerlijk bier van hoge
gisting met hergisting op de fles, gebrouwen volgens een
traditioneel recept. OMER. dankt zijn fijn, fruitig aroma en
subtiele bitterheid aan de zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen zoals de beste gerstemout uit de Loirestreek en
drie aromatische hopsoorten uit Tsjechië, Slovenië en
Duitsland
Naast zijn volle smaak en licht bittere afdronk valt OMER.
vooral op door zijn goudgele kleur en een alcoholpercentage
van 8%.

Met het heerlijke sap van "Hoogstraatse aardbeien", komen we
tot een volwaardig fruitbier.

Het beste van de Kempen in uw glas, zet u neer op een zomers
terras, met eirbisme van Hoogstraten!

HIGHSTREETS STRAWBERRY BEER 6,0% € 4,50



Je zal het snel merken: dit is een bier boordevol goesting. Laat
je verrassen door de lichtzoete smaak van de eerste slok en de
frisse, sprankelende toetsen. Geniet van het kruidige aroma
met subtiele hints van sinaasappelschil en koriander en de
volmondige afdronk.

De Tripel d'Anvers mag dan wel een sterk blond bier met 8%
alcohol zijn. Toch is het diep vanbinnen door de lichtzoete en
kruidige smaken wel erg zacht. Met andere woorden een echte
Antwerpse Tripel.

TRIPEL D'ANVERS 8,0% € 4,90

SEEFBIER 6,5% € 4,70

Fluweelzachte body van mouten en granen, met frisse toetsen
van tarwe, romigheid van haver, en kruidigheid van boekweit
en de gist, aangenaam in balans.



WESTMALLE TRIPEL

De Tripel van Westmalle is een helder, goudgeel trappistenbier
van 9,5°. Het langzame brouwproces en de nagisting op fles
leveren een complex bier op, met een fruitige geur van rijpe
banaan en een mooie, genuanceerde hopneus. De zachte en
romige smaak, met een bittere toets gedragen door het
fruitaroma, heeft veel finesse en elegantie. Geniet ook na van
de heerlijk lange en droge afdronk.
Dit bier wordt meestal geschonken uit flesjes van 33 cl, precies
de inhoud van het bijhorende kelkglas. Opmerkelijk is dat het
bier in deze grotere flessen op een andere manier rijpt. De
fruitige geur is wat zachter en rijper en het bier krijgt een
lichte vanilletoets.

WESTMALLE EXTRA

De Extra van Westmalle mag dan wel een laag alcoholgehalte
van 4,8% hebben: hij is verrassend volmondig van smaak.
Bovendien heeft dit goudblonde trappistenbier een heel
verfrissend en dorstlessend karakter. Met zijn fruitige toetsen
en rijke aroma’s staat de Extra voor een smaakbeleving die op-
en-top Westmalle is.
Trouw aan onze brouwfilosofie wordt de Extra met de meest
pure ingrediënten gebrouwen: geselecteerde gerstvariëteiten,
een gebalanceerde mengeling van hopbloemen, zelfgekweekte
gist en zuiver water dat vanuit de diepe Diestiaanlaag komt. En
net zoals onze Dubbel en Tripel is het een bier van hoge
gisting, inclusief de typische gisting op fles.

Het donker, roodbruine trappistenbier van Westmalle, de
Dubbel, bevat dankzij nagisting op fles (7%) een rijke en
complexe smaak. Die wordt gekenmerkt door toetsen van
karamel, mout en fruitige esters die doen denken aan rijpe
banaan. De eerste kennismaking met de Dubbel van Westmalle
is een crèmekleurige dikke schuimkraag. Na het drinken laat
deze een mooi kantwerk achter in het glas. Maar de echte
herinnering van dit evenwichtige trappistenbier met zacht
mondgevoel is ongetwijfeld de lange, droge afdronk.

WESTMALLE DUBBEL

9,5%

TrappistenTrappisten

€ 4,50

€ 3,70

7,0%

4,8%

€ 3,4025 cl
 

33 cl
 

€ 4,30

https://www.trappistwestmalle.be/nl/het-brouwproces
https://www.trappistwestmalle.be/nl/de-dubbel-van-westmalle
https://www.trappistwestmalle.be/nl/de-tripel-van-westmalle


Orval is een bier van hoge gisting en lange lagering waardoor
het een complex-fruitig karakter ontwikkelt. Dat Orval een
buitenbeentje is in de bierwereld, is ook al te merken aan zijn
kleur. Het is geen blond of bruin bier, maar het heeft een licht
amberige kleur met een oranje schijn.
Dit trappistenbier is een lekker fris, zurig en doordrinkbaar
bier met vrij bittere toetsen. Deze bitterheid ontstaat doordat
het bier gebrouwen wordt met de Dry Hopping methode. De
specifieke smaak is vooral te danken aan de kwaliteit van het
water (uit de Mathildebron), de hop en de gisten die in het bier
zitten.
Doordat Orval verschillende gisting stadia moet doorlopen
(gecombineerde gisting, met de originele gisting en met wilde
gist, gevolgd door hergisting op fles) is er een veel langere
lagerperiode nodig. Of je Orval best jong of oud drinkt, dat
hangt van ieders smaak af. De smaak ontwikkelt zich door de
maanden heen. Jonge Orval die net uit de brouwerij komt heeft
fruitige toetsen met een hoppige en verfrissende smaak, terwijl
Orval van 12 maanden oud een eerder droge bitterheid
ontwikkelt. Als je een Orval juist bewaart, kan hij zelfs tot jaren
later nog steeds drinkbaar zijn.

ORVAL 6,2% € 5,40

Rochefort 10 is het vlaggenschip van het trappistenklooster
Rochefort. Het is een Quadrupel met liefst 11,3% alcohol. Dit
fenomenale bier vraagt tijd en aandacht. De Rochefort 10 krijgt
van bierliefhebbers over de hele wereld de hoogste
waarderingen. Niet verwonderlijk want de Rochefort 10 is zo
ontzettend rijk en complex. Voordat je geniet van de lange,
romige zoete afdronk heb je kennis gemaakt met de zoetheid
van alcohol, kruidigheid van kardemon en kaneel en
waanzinnig veel fruit, zoals druiven, pruimen, rozijnen en
vijgen.

ROCHEFORT 10 11,3% € 5,70

De Chimay Blauw is een donker bier van 9% met een krachtig
aroma en een complexe smaak. Hoe langer u dit biertje laat
liggen, hoe beter hij eigenlijk wordt. Zijn uiterlijk is donker
maar toch ook wel helder. Zijn schuim is relatief dun. U ervaart
een geur van fijne kruiden. De smaak van deze Chimay Blauw
heeft tonen van karamel, chocolade, kruiden, gerst, suiker en
een flinke alcoholsmaak. De afdronk is relatief droog met een
vleugje karamel.

€ 5,30CHIMAY BLAUW 9,0%

https://www.bierwebshop.be/algemene-weetjes/hoe-kan-je-bier-langer-bewaren/


WijnenWijnen



Mollige, soepele en vlot wegdrinkende wijn met mooi zoet
accent en een uitgesproken impressie van rijp fruit zoals
abrikoos en banaan.
Deze wijn wordt gemaakt van 2 soorten druiven.
De wijnen van de Sylvaner druif zijn fris, fruitig, droog en
hebben zachte zuren. Ze hebben aroma's van kruisbes, hooi,
peren en karamel en de smaak van appel, perzik, bloemen en
citroen.

Müller-Thurgau is een witte druivensoort. Wijn van deze druif
heeft milde zuren, is fruitig en kan het beste jong gedronken
worden.

Om te beginnen heeft hij in de geur indrukken van groene
appel, citrus en kleine witte bloemen. Laat hem goed door het
glas walsen en de wijn neemt je mee naar Italië, veel rijkdom
van witte bloesem en granaatappel. De smaak van deze Cielo
Pinot Grigio is fantastisch, rijp en rond met veel wit fruit. In de
afdronk heeft hij lichtvoetige tinten van citrus en appel. 

Heldere, robijnrode wijn met een neus van rood rijp fruit,
specerijen en een lichte tabaktoets. Elegante, ronde en sappige
wijn door het jonge fruit, afwisselend met kruiden van paprika,
peper en laurier.

Roséwijn met een frisse aanzet, met heel veel fruit en
ondersteund door aangename frisse zuren. Een soepele, vlotte
wijn. Zeer levendig door de combinatie van het jonge fruit en
de frisse zuren.

RÜDESHEIMER ROSENGARTEN ROYAL BLAU € 3,50

CIELO PINOT GRIGIO

zoet

Droog

CHOIX DE RIMAY ROSÉ Rosé

CHOIX DE RIMAY ROOD

Een fruitige, krachtige cava met een bloemige smaak. Geschikt
bij alle gerechten. Oorsprong: Spanje, Catalonië.

CAVA 'MAS D' ANCOSA' BRUT

Rood

Cava

€ 20,00

€ 3,50 € 20,00

€ 3,50 € 20,00

€ 3,50 € 20,00

€ 4,00 € 24,00



SterkeSterke
drankdrank



Glas                             

 
 
 

Jenever graan
Jenever appel/ citroen

Flügel 
Boswandeling

€ 3,00

Baileys
Amaretto
Bacardi wit/bruin
Cointreau
Licor 43
Wodka Eristoff rood
Wodka Eristoff wit
Wodka Eristoff zwart
Wodka Eristoff Lime
Campari
Malibu
Passoã
Safari

Martini Blanco
Martini Rosso
Martini Fiero

William Lawsons
Sherry
Cognac

Jack Daniel's

Porto wit/rood

€ 6,00

€ 4,00shots

€ 6,10

€ 5,00

€ 4,00

Glas                             

Glas                             

Glas                             

Shot                             

Mixdrank Fris                                                        

Mixdrank Red Bull                                                 

€ 5,00 + €.......

€ 8,00

Glas                             

€ 5,10

Pisang Ambon
Hendrick's Gin
Bombay Sapphire
Boswandeling
Blue Thrill
Tequila
Jägermeister
Schrobbeler
Limoncello

€ 7,00

Glas                             



Aperol Spritz                                                                                 

                                                                  Gin Tonic Hendrick's

Gin Tonic Bombay Sapphire                                                         
 

                                                                                             Mojito

Virgin Mojito                                                                                   

€ 8,00

CocktailsCocktails

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,50

€ 7,50

                                                                                          Orange Zip€ 7,50



Snack'sSnack's



€ 2,00

 
 
 

€ 13,50

€ 5,50

€ 5,00

Chocolade reep Côte d'or
Chips zout
Chips paprika
Chips pickels
Bifi

Minute soep Tomaat/ Kip

Portie Kaas
Portie Salami
Portie Bitterballen

Portie koud gemengd

Portie warm gemengd

 
Croque uit het vuistje

Pizza Baguette

Appelgebak

Supplement: Mayonaise
                       Ketchup
                       Mosterd 

..................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

€ 6,00

€ 8,00

...................................................................................................

€ 4,00

...................................................................................................

€ 0,60

(Met mosterd)

(kaas, salami,augurk, zilverui, mosterd)
 

(Met mayonaise en ketchup)

(Met mayonaise en ketchup)

€ 2,50





Café Déca

Mokka Campione Barista

Café Madagascar

Een espresso met vers gestoomde melk.
Cappuccino/ (deca)

Sterke koffie met veel melk.
Koffie Verkeerd/ (deca)

Warme melk, sterke koffie en melkschuim.
Latte Macchiato/ (deca)

Warme Chocomelk

Warme Melk

Slagroom

Siroop

Gebak

Thee 2,80 Verse muntthee 3,10

KOFFIE TRENDY MELKBEREIDINGEN

Een verfrissende mengeling met een prikkelend
en subtiel aroma, samengesteld uit acht uiterst
verfijnde Arabica’s. De Grande Réserve is een
medium-roasted koffie en kenmerkt zich door
een milde smaak.

 

Café Grande Réserve 2,80

2,80
Cafeïnevrij en zonder oplosmiddelen.

Een krachtige smaak, gekruide parfums
met een toets van pure chocolade.

2,80

De Grande Réserve is een medium-roasted koffie
en kenmerkt zich door een milde smaak. Deze
wordt vergezeld door Madagascar-Rhum 
 afgewerkt met slagroom.

 

7,80

3,40

3,40

3,80

3,50

3,00

Supplementen

0,60

0,60
Karamel, Speculaas, Hazelnoot

4,00
Appelgebak.

Green
Green Tea is bekend om zijn groene kleur,
sterke geur, zoete smaak met een lichte
nasmaak van verse olijven.

Tropical fruit
Tropical Fruit bestaat uit groene
theebladeren die op harmonieuze wijze
gemengd worden met zoete tropische
vruchten.

Linden
Linden is afkomstig van de lindebomen die
in het begin van de zomer, jonge gele en
groene bladeren en heerlijke bloemen met
een honingaroma afgeven. 

English breakfast
English Breakfast is een sterke thee met
een moutachtig aroma.

Rosehip
Rosehip is een smaakvolle kruidenthee
bestaande uit rozenbottels en
gecombineerd met Hibicus bloemen en
diverse fruitextracten.

Natural mint
Natural Mint, een verfrissende thee en is
gemaakt van hele pepermuntbladeren.

Kannetje 5,40

Pure lemon
Pure Lemon bestaat uit een melange
van zwarte thee, citroenschil en
natuurlijke citroensmaken. 

Golden chamomille
Golden Chamomile is bekend als
rustgevende theesoort met zijn subtiel
aroma en fijne smaak. 

Earl grey
Eeuwenlang één van de distinctiefste
en populairste theesoorten van de
wereld. Licht verrijkt met Bergamot. 


