
Alcoholvrij & alcoholarm bier 

Bavaria 0,0%          33cl € 3,25 
 
Playground Non Alcoholic IPA - vandeStreek – Utrecht     33cl € 4,50 
 
 
 
 

  



Bieren 
Vraag naar de sommelier naar de bieren op tap. 
 
Nederland 
Chateau Neubourg – pilsner – Gulpener – Gulpen       33cl € 3,25 
 
The Show Must Go On – 13,4% - Muscovado Barleywine – Brouwerij Frontaal – Breda   44cl € 7,- 
Een collab tussen Zout&Citroen en Brouwerij Frontaal. Het idee om samen een bier te gaan brouwen speelde al 
langer. Toen kwam de tweede lockdown en uit deze lockdown is de naam the show must go on voort gekomen. 
De show moet uiteindelijk altijd door gaan zowel voor het restaurant als voor de brouwerij. Het is een rijke stijl 
barleywine geworden door de toevoeging van muscovado suiker krijgt het bier tonen van salmiak en drop in de 
neus en smaak. 
 
Smooth Louis – 7,0 % - Big Belly Brewing – Breda      33 cl € 6,50 
Citroen, perzik, sinaasappel, karamel. Bitterzoet. 
 
Meneer de uil – 11,4% - Brouwerij ’t Uiltje – Haarlem     33cl € 12,50 
Een Imperial Porter die gelagerd is op Jim Beam vaten. Verwacht aroma en smaak van koffie, chocolade, subtiel 
Bourbon. 
 
Texels Skuumkoppe – 6% - Texels Brouwerij – Oudeschild – Texel     33cl € 3,50 
Tarwebier waaraan diverse hopsoorten en de karakterstieke bovengisting een vollere smaak geven dan aan 
ander witbier. Donker witbier. 
 
Texels Springtij – 7% - Texels Brouwerij – Oudeschild – Texel                      33cl € 3,75 
Een stevig blond bier in de stijl van Meibock, met een zachte, volle smaak verrast het met zijn fruitige welhaast 
bloemige aroma. 
 
Dauw – 5,6% - Blond – Nevel – Nijmegen        33cl € 10,50 
Houtgerijpt wild blond bier met vlierbloesem. Een mooi zuur bier met een rijke neus van vlierbloesem, groene 
peper en steenfruit. 
 
Tommie Sjef 

Franc – 7.7 € - wild ale – Den Helder       75 cl. € 45,- 

Wild ale maceratie met Cabernet Franc en beetje Kekfrankos druiven, jaar op een Amarone vat gerijpt uit 

Veneto. Voor het bottelen is het nog geblend met een jonger bier met enkel maceratie op Kekfrankos druiven. 

 

Bitter – 7 % - saison/wild ale – Den Helder       75 cl € 45,- 

Saison met veel hop wat resulteert in een mooie bitterheid, waarna geblend met bier van 2,5 tot 4 jaar gerijpt 

op eiken vaten. De complexiteit van het gerijpte bier verzacht de bitterheid en zorgt voor een mooie balans 

tussen bitter en complexiteit.   

 

Daedalus – 14 % - Barleywine – Etten-Leur       33 cl €  25,- 

Barleywine gerijpt op een The Ultimate Inchgrower 2007 whiskey barrel 

 

Lambda 2021 – 13,5 % - Imperial Stout -  Etten-Leur      33 cl € 25,- 

Jaarlijkse serie van Imperial stout op Heaven Hill vaten gerijpt. 

 

Into the great wide open – DDH NE TIPA – Folkinggebrew – Groningen   44 cl € 8,50    

  



 

België 

Liefmans Goudenband- 8% - Liefmans brouwerij – Oudenaarde                  33cl € 5,50 

Je ruikt meteen de heerlijke geuren van karamel, appel, rabarber, kersen en mout. In de mond proef je appel 

en kersen, gecombineerd met houttoetsen. De afdronk smaakt naar noten en gedroogde rozijnen.  

 
Maredsous Blond – 6,5% - Abbaye de Maredsous – Breendonk     33 cl € 4,50 
 
Maredsous Brune - 8% - Abbaye de Maredsous - Breendonk                  33 cl € 4,50 
Een getaande, diepbruine Bourgogne kleur herbergt een zeer expressief palet aan aroma’s. Een royaal karamel 
bouquet wordt aangevuld met meesterlijk gedoseerde fruit-, en kruistoetsen 
 
Maredsous Tripel - 10% - Abbaye de Maredsous - Breendonk                                 33 cl € 4,50 
Diep Blond en een kenmerkende fijne parelen. Zuur, zoet en bitter smelten perfect samen in een zuivere, volle 
smaak met een hartverwarmende afdronk.  
 
Rochefort 8 - 9,2% - Abbaye Notre-Dame de St. Remy – Rochefort             33 cl € 4,50 
Licht zoet met tonen van kruiden en specerijen. droog en licht bitter in de afdronk. 
 
Rochefort 10 - 11,3% - Abbaye Notre-Dame de St. Remy - Rochefort         33cl € 5,- 
Krachtig bruin bier met een dieprode gloed. Zoet-Bittere tonen met fruitigheid, koffie en mouttonen. met een 
stevig alcoholpercentage die de mond verwarmt en samentrekt door de hoppigheid. 
 
Gouden Carolus Cuvee van de Keizer blauw – 11,7% – brouwerij het Anker – Mechelen 75cl € 29,50 
een heerlijke donker bier uit België, dit bier is gebrouwen bij Gouden Carolus en ook wel bekend als Cuvee van 
de Keizer Blauw. Dit bier is echter verrijkt met een infusie van hun eigen Gouden Carolus Single Malt Whisky 
waardoor zij een krachtig bier hebben gemaakt. Dit bier heeft heerlijke hinten van vanille, eikenhout en 
chocolade met een heerlijke toets van de whisky. 
 
Straffe Hendrik Heritage 2013 - 11% – Brouwerij de Halve Maan - Brugge    75cl € 45,- 
Straffe Hendrik Heritage is een bruin/donker amberen bier met stevige aroma’s van mout, karamel en 
gedroogd fruit -zoals pruimen. Hij smaakt lekker zoet en bitter waarbij allerlei tonen van ingrediënten als 
appels, rozijnen, tannine, karamel naar boven komen. 
 
  



Antidoot Wilde Ferment 
Alle bieren en ciders die ze produceren bij Antidoot zijn verkregen door wilde vergisting. Zij geven daarmee een 
twist aan lokale Belgische traditionele bieren. 
 
L’Obscur (perzik)          75cl € 39,50 
Perziken korte tijd gemacereert in het L’Obscur bier. Daarna heeft het bier 16 maanden gerijpt op Bordeaux 
vaten. 
 
Nacht van de Geit (collab Altbrau/Bretty Fingers/Nevel/Kemker)    75 cl. € 45,- 
Gebrouwen in Juni 2018 met een beetje hop in het brouwproces en de wort in het koelschip geïnfuseerd met 
Onze lieve vrouwe bedstro, laurier, berenklauw, wilde gagel.  
 
Proceeds the Gentian collab Pen Druid       75 cl € 45,- 
Zuur bitter bier gebrouwen met de broers van Pen Druid geïnspireerd door een Amaro cocktail. Het bier is 
overnacht in het koelschip geïnfuseerd met Gentiaan wortel en Siciliaanse sinaasappels. Daarna is het 15 
maanden op het vat gerijpt.   
 

 

Whoop Whoop 2020         75cl € 45,- 

 

  



Bofkont 

Ayza 2020          75 cl € 45,- 

blend van 1 en 2 jaar oude lambiek en Belgische pruimen 

 

Abrikoos-Rabarber 2020         75 cl € 45,- 

Blend van1 en 2 jaar oude lambiek, abrikoos en rabarber 

   

Lavendula(mbiek) 2020         75 cl € 45,- 

1 en 2 jaar oude lambiek met lokaal in Antwerpen geplukte lavendel. 

 

Pet Biere Merlot 2020         75 cl € 45,- 

1 en 2 jaar oude lambiek met Merlot druiven, dit bier is geïnspireerd door de Pet nat stijl 

(natuurlijk petillant) vanuit de natuurwijn wereld. 

 

Sunrise 2020          75 cl € 45,- 

1 en 2 jaar oude lambiek met Belgsiche gele en witte perzikken en wilde Spaanse. 

 

Silence of the Lamb(ic) 2020        75 cl € 45,- 

1 en 2 jaar oude lambiek met Dornfelder en Cabernet Franc druiven, geen fermentatie  

op fles. Dit is hoe dicht we bij natuurwijn kunnen geraken.  



 
 
Cantillon 
Geuze – 5,5% - Cantillon – Brussel         75 cl € 19,50 
Mengeling van Lambik van verschillende leeftijden. Bier met een zurige fruitige smaak, delicate aroma’s van 
hout en een mooie lange afdronk. 
 
Kriek – 5,5% - Cantillon – Brussel         75cl € 19,50 
Mengeling van Lambik en morellen (200gram per liter). Bier met de zurige smaak van rood fruit en subtiele 
amandeltoetsen. Het fruitige karakter van de Kriek komt het best tot zijn recht wanneer u hem jong drinkt. Met 
de jaren zal de Lambik de bovenhand krijgen. 
 
Rosé de Gambrinus – 5,5% - Cantillon – Brussel       75 cl € 27,50,- 
Mengeling van Lambik en frambozen (200 gram liter). Net zoals bij de kriek komt de fruitsmaak bij de Rosé de 
Gambrinus het best tot zijn recht wanneer u hem jong drinkt. Met de jaren zal de smaak van de lambik weer de 
bovenhand krijgen, ten koste van het fruit. 
 
Saint Lamvinus – 7% - Cantillon – Brussel       75 cl € 45,- 
Mengeling van Lambik met een gemiddelde leeftijd van 16 tot 18 maanden en Merlot druiven. Bier met een 
intense fruitsmaak en een mooie, lange afdronk die herinnert aan de gemeenschappelijke oorsprong met de 
wijn. 
 
Fou’Foune – 6% - Cantillon – Brussel        75 cl € 45,- 
Mengeling van Lambiek van 18 tot 20 maanden oud met Bergeron-abrikozen. Heel geurig en smaakvol bier dat 
de aromatisch kwaliteiten van de Bergeron-abrikozen perfect weergeeft. 
 
Sophia Lambic – 6,5% - Cantillon – Brussel       75cl € 65,- 
Een prachtige samenwerking tussen Cantillon en Cantina Guardino. Een mengeling van twee oude lambik met 
de most van Greco di Tufo druiven. Voor dat deze geblend wordt rijpen de druiven en de lambik 3 maanden 
onafhankelijk van elkaar in amphora’s. 
  



3Fonteinen 
Oude Geuze 2018 ass. Nr 16 – 7,3 %      75 cl  € 30,- 
Oude Geuze 3 Fonteinen is een volledig natuurlijke geuze die bestaat uit een assemblage van 1, 2 en 3 jaar 
oude lambiek gerijpt op eiken vaten. Deze geuze is een natuurlijk, ongefilterd bier dat na de botteling nog 
minstens 6 maanden spontaan hergist op de fles. 
Oude Geuze 3 Fonteinen kan in een stabiele, koele kelder tot 10 jaar na botteldatum bewaard worden. Oude 
Geuze die lang bewaard wordt verzacht qua zurigheid maar krijgt meer complexe smaak toetsen. 
Kan tot 20 jaar rijpen.  
 
Cuvee Armand&Gaston 2018 ass. 36 – 6.8 %     75 cl.  € 35,- 
Assemblage van 8 lambiek van verschillende vaten en leeftijden. 55 % jonge, 30 % half oude en 15 % oude 
lambik. Het Geuze paradepaard van 3 fonteinen. Mooie evolutie op fles en in het glas. 
 
Hommage 2018 – 6 % - 3 fonteinen – Beersel      75 cl. € 37,50 
Deze specifieke Hommage heeft bijna 6 maanden gemacereerd. De één- en tweejarige lambik zijn afkomstig 
van 5 verschillende tonnen en van 5 verschillende brouwsels.  
 
Braambes Oogst 2018 ass. Nr 38.  – 6,2 %       75 cl  € 55,-
Maceratie van Braambes op jonge Lambik gedurende 4,5 maand daarna geassembleerd met 4 lambikken zodat 
er uiteindelijk 426 gr. Fruit op 1 liter gebruikt is. Braambessen Lambiek met een intens bosvruchten boeket die 
langzaam evolueert in het glas.  
 

  



Boerenerf  Senne Eylenbosch 

Symbiose Lambiek/cider/mede        75 cl. € 37,50 

Wilde gisten en houtrijping maken van deze blend iets unieks. Het vineuze karakter wisselt af met honing en 

hout toetsen, op een stevige body van lambiek, met de juiste frisse appelzuren en een fijne bitterheid in de 

mond.  

 

Cassis Lambiek/Mede         75 cl. € 37,50 

De cassis bleek het meest aromatisch te zijn. Het is een blend met genoeg structuur en body door de 

houtlagering van de mede en lambiek. Docht fruitig en verfrissend met een uitgesproken bessen karakter. 

 

Kruisbes/Verveine lambiek        75 cl € 37,50 

Deze funky blend heeft een stevige body, met frisse citruszeste toetsen. De kruisbeslambiek heeft een complex 

en gelaagd profiel van bitters en zuren met een rijk aroma. 

 

Biet lambiek/cider         75 cl € 35,- 

Frisse zuren en fruitigheid van de cider met het karakter en de body van de lambiek dragen de aardse aroma’s 

van de bier. Verrassend zacht met fruitigheid en aardse tonen. 

 

Framboos/Rode bes  Lambiek        75 cl € 37,50 

De framboos is licht gecarboneerd en heeft een prachtig framboos aroma. De zurigheid is een fijne 

ondersteuning. De toevoeging van een straffe kriek versterkt de fruitigheid, body en zorgt voor een langere 

afdronk.  

 

Oude Cider           75 cl € 32,50 

De cider heeft veel body en textuur door het hout en de lange rijping. Een zachte tanine trekt het geheel droog, 

met een illusie van zoetigheid door de aromatische kenmerken van kweepeer. Het frisse appelzuur rond deze 

blend van ciders af. 

Appel – Kweepeer – Peer 

Normandische appels oogst 2020 / Pajots fruit oogst 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overjarige bieren 

Deze bieren hebben wij voor uw beleving in onze kelder laten rijpen. 

 

Rodenbach Grand Cru – 6% - red ale – Brouwerij Rodenbach 2018   75cl € 25,- 

Rodenbach Grand Cru is een uitzonderlijk Vlaams Rood Bruin bier. De gemengde hoofdgisting en de rijping op 

eiken houten foeders geven het bier een fris zure smaak en complexe fruitgheid met de afdronk van een Grand 

Cru wijn. 

 

Chimay Grand Réserve – 9% - Belgian Strong Dark Ale – Bières de Chimay 2018 75 cl € 25,- 

De Chimay Blue Cap, gedoopt tot “Grande Reserve” is een donker trappist bier met een krachtig aroma, de 

complexe smaak verbetert door de jaren heen. 

 

St. Bernardus ABT12 – 10% - Belgian Quadrupel – Brouwerij St. Bernardus 2018 75cl € 25,- 

Het bier heeft een vol fruitig aroma, vol met complexe smaken en excelleert vanwege de lange bitterzoete 

afdronk. 

 

  



Duitsland 

Tap7 Mein Original - 5,4% – Schneider Weisse – Kelheim       50 cl € 5,- 
Tap 7 Mein Original is een weizen die voelt als thuiskomen. Dit bier is gebrouwen voor de liefhebbers van een 

echt weizenbier. Mein Original is gebrouwen volgens het originele recept van Georg I. Sinds 1872 is er niks 

meer aan dit recept veranderd. Amberkleurig, perfect in balans en ongelooflijk smaakvol. 
 

VS  
Barrel 35 – 5,2 % - farmhouse ale -  Afterthought      50 cl € 21,- 
Saison met simcoe hops, gerijpt in een honing gin vat, geblend met honing uit Illinois van  
De Curtis Orchards. 
 

Illusion of safety – 3 %  – Gose – Adroit theory      47,3 cl € 12,- 

Blueberry – raspberry – mango 

 

Black Scauldron – 7 % - fruited sour – Adroit Theory      47,3 cl € 12,- 

Blueberry, pomegranate, plum 

 

Black Science VII – 14,5% - Strong Ale – Adroit Theory     35,50 cl € 14,50 

  
Sugar Shack - 12% - Imperial stout - Humble Forager Brewery    47,3 cl € 12,50 
De zoetheid van de chocolade en kristalmout wordt zorgvuldig in balans gebracht met geroosterde mout. een 
vleugje bruine suiker en Belgische kandijsuiker vormen een aanvulling op de lagen ahornsiroop uit Wisconsin. 
 

Jackie O’s – 12,4 % - Cellar cuvee 11 – Barleywine      37,5 cl €23,- 

Blend van op Bourbon vat gerijpte barleywines 

 

Jackie O’s – 14,5 %  - Abandon the Halogens -  Double Imperial stout    37,5 cl € 25,- 

Imperial stout met honing en lactose gerijpt op bourbon vaten 

 

Brew 5000 – 12,2% - English-Style Barleywine Ale – Freemont     65 cl € 49,50 

16 maanden gerijpt in 10 tot 15 jaar oude, Bourbon vaten. 

 

Cuvee just Maple - Cycle Brewing Company       65 cl € 45,- 
Deze imperial stout heeft 18 tot 20 maanden op Heaven Hill Bourbon vaten gerijpt met maple siroop. 
 
Tuesday – Cycle Brewing Company        65 cl € 45,- 
30 maanden barrel-aged Baltic Porter met kokosnoot 
 
Sunday – Cycle Brewing Company         65 cl € 45,- 
30 maanden barrel-aged Barleywine 
 

Bourbon County Brand Stout 2018 – 15,2 % - Imperial stout – Chicago – Goose Island  47,5 cl € 65,- 

Gebrande mout tonen, bourbon, vanille, koffie, leer en kers in de smaak een van de meest exclusieve stouts.  
 
Bourbon County Brand Stout 2019 – 15,2 % - Imperial stout – Chicago – Goose Island  47,5 cl € 55,- 
Gebrande mout tonen, bourbon, vanille, koffie, leer en kers in de smaak een van de meest exclusieve stouts. 
 
Bourbon County Brand Stout 2020 – 15,2 % - Imperial stout – Chicago – Goose Island  47,5 cl € 45,- 
Gebrande mout tonen, bourbon, vanille, koffie, leer en kers in de smaak een van de meest exclusieve stouts. 
 
Barrel Aged Hera’s Orchard – 13% - Mead – Superstition Meadery – Prescott – Arizona  37,5cl € 55,- 
 
A Deeper Understanding – 12,5% - Stout – Forager Brewery – Rochester – Minnesota  75cl € 105,- 



 
Critter Cuvée – 14,8% - Barrel aged ale – Forager Brewery – Rochester – Minnesota   75cl € 105,- 
 
Dearly Beloved – 6,4% - Farmhouse ale – Forager Brewery – Rochester – Minnesota  75cl € 65,- 
 
Spatial Proximity – 8,0% - DIPA – Spyglass Brewing Company – Nashua – Vermont  47,3cl € 15,- 
 
Infinite Loops – 8,5% - DIPA – Spyglass Brewing Company – Nashu – Vermont   47,3cl € 15,- 
 
Kentuckley – 14,5% - BA Imperial Stout – Transient Artisan Ales – Bridgman – Michigan  73,9cl € 37,50 
 
KFB – 14% - BA Imperial stout – Transient Artisan Ales – Bridgman – Michigan   73,9cl € 37,50 
 
King Sue – DDH DIPA – 8,5% - Toppling Goliath Brewing Company – Decorah – Idaho  47,3 cl € 15,- 
 

Rusland 
Love and Squalor MMXXI – 13% - American Barleywin – AF Brew – Sint-Petersburg   33 cl € 14,50 
 
Lobotomy PX – 13,5% - Imperial Stout – AF Brew – Sint-Petersburg     33 cl € 19,50 
 

Estland 
Vulin – 4,6% - Session IPA – Pühaste – Tartu      33 cl € 6,50 
 
Midnight Macchiato Bourbon BA – 15% - BA Imperial stout – Pühaste – Tartu   33 cl € 12,50 
 
Somnia Bourbon BA – 13% - Imperial Stout – Pühaste – Tartu     33 cl € 12,50 
 
 
 


