BIEREN
muuke 001: citra pale ale
Een fris, blond bier met een fruitige
afdronk. Elke batch Muuke komt met
een nieuwe twist, dit keer gebrouwen
met Citra hop.

Een donker bier met een fruitig aroma
en licht gebrande smaak, met tonen
van bittere chocolade en cacao.
Gebrouwen met 4 soorten gerstemout.

kaintz tripel
Gebrouwen met vier soorten granen.
Van de Japanse ‘Sorachi Ace’ hop krijgt
het een kruidig aroma van citroen en
dille. Met een vleugje koriander.

Een speciaal type witbier met 50%
tarwe, gefermenteerd met Duits
Bavaria-gist en een saison gist. Gekruid
met sinaasappelschil en koriander.

kercken porter
Een donker bier met een milde
geroosterde smaak en een hint van
pure cacao. Maakt actief door de extra
toegevoegde cafeïne.

seizoensbieren
De fruitige hopgeuren van dit
goudkleurige bier brengen je direct in
zonnige sferen! Gebrouwen i.s.m. het
Bredewegfestival.

Een nieuwe serie bieren, waarin je
kennis maakt met de mogelijkheden
van wilde gist. Go Y/East #01 is 100%
gefermenteerd met Brett. claussenii.

Een fris en doordrinkbaar goudkleurig
bier met een moutig karakter.
Gebrouwen met Münchener mout en
traditionele Duitse hop.

Een fris, blond bier met een
uitgesproken bittere smaak. Europese
hopsoorten en Spaanse brandewijn
creëren de originele smaak.

Een zeer fruitige pale ale, met tonen
van banaan en ananas. Aroma’s van
citrus, meloen en bosbessen door de
hoppen.

Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van poppodium Paradiso
brouwden we deze golden pale ale.
Geserveerd in aluminium fles.

Onze Van Vollenhoven bieren zijn traditionele en historische
Hollandse bieren. Deze worden gebrouwen naar recepten van
de vroegere brouwerij ‘De Gekroonde Valk’, in 1900 de grootste
brouwerij van ons land. Hiermee houden we de herinnering
levend.

Guest Tap: Bevriende brouwer Bryan
Keilty van Lompoc Brewing (Oregon,
VS) brouwde in onze ketels zijn
Proletariat Red Ale

Daarnaast brouwen we Poesiat & Kater bieren, eigentijds en
vaak gebrouwen in kleine volumes. We experimenteren volop
met gistsoorten, brouwtechnieken en niet eerder gebruikte
ingrediënten om nieuwe en buitengewone bieren te brouwen.

1 liter bier
Een grote fles met
jouw
favoriete
speciaalbier,
vers
van de tap?
Bestel een liter bier,
helemaal voor jou
alleen! (Of om te
delen natuurlijk)

bier & bite €15

Proeverij van drie proefglazen bier met bijpassende hapjes.
Van Vollenhoven Princesse Bier - Rillettes van kabeljauw op crostini
Poesiat & Kater Kaintz Tripel - Overjarige Noord-Hollandse kaas met vijgencompote
Van Vollenhoven Extra Stout - Fine Claire oester

beertails

regenboogje €15
Jouw eigen proeverij van vijf
proefglazen bier, geserveerd met een
mandje brood en olijfolie.

€15

proefglas €3

snelle vlucht €9

Rustig beginnen? Al onze bieren zijn
ook los te bestellen in een proefglas.

Jouw eigen mini-proeverij van drie
proefglazen bier, geserveerd met een
mandje brood en olijfolie.

Bier moet je drinken zoals het
bedoeld is? Zeker weten! Maar je
kan er meer mee doen. Welkom
in de wereld van beertails!
Vraag naar
de special
van deze
maand.
€7

Bierbrouwen en het distilleren van sterke dranken als jenever, hebben grote
raakvlakken. Typische gedeelde eigenschappen als granigheid en frisheid bindt
de twee dranken geweldig bij elkaar, terwijl de kruidigheid van de jenever heel fijn
samengaat met de bitterheid van je bier. Klaar voor een kopstootje aan de bar?

jenever - bier flight

wynand fockink
jenever €4,50

Drie halve tulpglaasjes & drie proefglaasjes bier €13

Jonge Jenever
Rogge Jenever
Spelt Jenever
Superior Jenever

Bols
Barrel Aged
Genever

Bols
Corenwyn 4 jaar
vatgelagerd

Bols
De Drie
Papegaaien

bols genever
& corenwyn v.a. €3,50
Zeer Oude Genever
Genever Barrel Aged
De Drie Papegaaien
Corenwyn (2-4-6 jaar)

wF kruidenbitters & likeuren €4,75

mixers binnenlands v.a. €7,50

mixers buitenlands v.a. €8

Herenburger
Keizersburger
Prinsenburger
Singelburger

Dutch & Stormy Barrel Aged Genever,
TH Ginger Beer, vers limoensap
Pink Perle Zeer Oude Genever,
Fritz-Bio Rabarber, munt, vers
limoensap

G&T met Damrak Gin of Hendricks Gin
Ginger & Lime Monkey Shoulder,
TH Ginger Ale, vers limoensap
Nachtwaechter Monkey Shoulder,
WF Herenbitter, Fritz-Kola

Anijs
Bitterkoekjes
Kaffa
Sinaasappel

