
 

Tap
Brand 5% €2,70
Ciney Blond 7% fruitig - licht bitter - bloemig €4,20 
Paulaner 5,5% fruitig - banaan - vol €3,70 /€5,60
Wisseltap

Wit/Weizen
‘t � �wit 6,5% fris, kruidig, citrus  €4,80
Adriaan Wit 5% zacht - kruidig - fruitig €4,90
Texels Skuumkoppe 6% vol - romig - fruitig €4,40

Blond
Duvel 8,5% licht fruitig - droog - licht zoet €4,70
Jopen Klaagzang 4,5% citrus - kruidig - moutig €4,50
Orval 6,2% fruitig - bitter - volrond  - complex €4,90
Delirium Tremens 8,5% fruit - bittertje - krachtig €5,10
Gebrouwen door vrouwen, 
Bloesem Blond 6,2% bloemig-fris-vlierbloesem €4,80

IPA
Oersoep Hopfather  5% droog - fris - romig €4,80
Jopen Hop z� met ons (glutenvr�) 6%, 
tropisch -citrus - bitter €4,70
Uiltje Bird of Prey 5,8% tropisch fruit - bitter - €5,00
Lowlander 6% fruitig - koriander - witte thee €4,90

Saison
Oedipus mannenliefde 6% fris - citrus - kruidig €5,10
Saison Dupont 6,5% droog - citrus - kruidig €4,30
Oersoep Sgt. Pepper 7% droog-peper-sinaasappel €4,80

Donker
A�igem dubbel 6,8% mild - licht kruidig - zoet €4,20
Rochefort 6 7,5% mokka - chocolade - framboos €4,80
Oedipus Panty Stout 6% chocolade - drop - romig €5,00

Amber
Bolleke 5,2% licht hoppig - karamel - kaneel €4,10
‘t � Columbus 9% citrus-karamel-kruidig-bitter €4,90

Tripel
De Hemel Helse Engel 8% fruitig - zacht hoppig €4,80
Gouden Carolus tripel 9% fruit-kruidig-complex €5,20
Tripel Karmeliet 8% zacht - romig - kruidig €4,80
Westmalle tripel 9,5% droog - complex - fruitig €4,60

Zuur
Oedipus Polyamorie 5% licht zuur-tropisch-mango €4,80
Boon Oude Geuze 7% fris - fruitig - citrus €4,00

Fruitig
Amstel Radler citroen 2% fris €2,90
Wittekerke Rosé 4,3% framboos - friszoet €3,90

                                                   

Wit
Stemmari Pinot Grigio, Italië €4,30/€21,50
aangenaam fris met tonen van witte perzik en peer

Pipoli Bianco Greco/Fiano, Italië €5,00/€25,00
vol, aroma’s van citrus en tropische vruchten, goede frisheid

Domaine Bousquet Chardonnay, Argentinië €5,50/€27,50
fris met appel, peer en limoen met een �jne afdronk (bio)
 
Weingut Leth Duett Riesling/Veltiner, Oostenr�k €27,50
verfrissend, sappig met een �jn zuurtje, mineralig in de afdronk

Neleman Viognier/Verdil, Spanje €29,00
fris, rond en zacht van smaak (bio/vegan)

Mount Riley Sauvignon Blanc, Nieuw-Zeeland €31,00
intense w�n, vol met tropisch fruit en een lange afdronk

Esporão Reserva Branco, Portugal €35,00
zacht, complex en mooie balans in elegant fruit en mineraliteit

Rood 
Pasos de la Capulla Tempranillo, Spanje €4,20/€21,00
levendige w�n met een sappige zoetheid en een lange afdronk

Caldora Montepulciano d'Abruzzo, Italië €5,00/€25,00
intens, vol en kruidig met rood fruit 

La Vilette Grenache/Syrah/Mourvèdre, Frankr�k €5,50/€27,50
r�ke, volle fruitige w�n met zwart fruit en zoethout aroma’s

Domaine Bousqet Malbec Reserve, Argentinië €30,00
ver�jnde aroma’s van zwart fruit met een duidel�ke noot van 
chocolade en een b�zondere mineraliteit (bio)

Hensel Spätburgunder, Duitsland €34,00
vol, sappig en complex met een peperige afdronk

Neleman Tempranillo/Monastrell, Spanje €28,00
toegankel�k, lekker fruitig en licht kruidig (bio/vegan)

Rosé
Cielo Pinot Grigio Blush, Italië €3,80/€19,00
delicate w�n met veel fruit en een aanhoudende afdronk

La Villette Grenache/Cinsault, Frankr�k €5,00/€25,00
frisse en fruitige roséw�n met een mooie balans

Mousserend 
Cava Extremarium brut Reserva, Spanje €5,50/€32,50
fris, fruitig , licht met hints van rauwe amandelen en hazelnoten

Dark ‘n Stormy ginger beer - bruine rum - limoen €7,50
White Russian vodka - Kahlua - room €8,00
Paloma tequila - limoensap - grapefruit soda €7,50
Harvey Wallbanger vodka - sinaasappelsap - Galliano €8,50

Gordons tonic - citroen €7,00
Hendricks tonic - komkommer €9,00
Plymouth Indian tonic - kaneel - sinaasappel €8,50

wil metgoed Volk
Cider

Wijnen

Cocktails

Gin Tonic

Trek naar een 
verrassend 
biertje bij de bar?

Bier 

Apple Bandit €3,90


