Bier & Cider
Hieronder vind je een mooie variatie aan bieren en ciders op fles of in blik.
Van Ale tot pils, kortom voor elk wat wils.
Grolsch
Veltins
Veltins Radler
Veltins Radler 0.0

0.30 L 5.0%

€ 3,55

0.33 L 4.8%

€ 3,55

0.33 L 2.4%

€ 3,90

0.33 L 0 %

€ 3,45

Bonifatius, Wad wit

0.33 L 5.2%

Een krachtig fris witbier met een
mooi bitter. Het wordt
gebrouwen met zeewier uit de
Waddenzee en Dokkumer
bronwater. Het wonder van een
zoetwaterbron op een terp aan het
wad was het begin van de stad
Dokkum. Van waar de Waddenkust
werd verdedigd. .
€ 4,90

Fortuna, Duinblond

0.33 L 4.5%

Blond bier van Vlieland,
gebrouwen met duinwater en
een mix van Vlielander kruiden
en vruchten. De geur is licht
hoppig, fruitig en iets harsig. De
smaak is mild met een heel licht
bitter. www.FortunaVlieland.nl
€ 5,10

Black Isle, Blonde Lager/pilsener

0.33 L 4.5%

De bieren van Black Isle
brewery uit Inverness zijn 100%
biologisch. Dit is een iets troebel
pilsener enkel gemaakt met
gerstemout en Pacific Gem hop.
Het is 8 weken gerijpt, is fris en
mineraal en heeft een grassig
aroma. De smaak is iets zoet en
mild bitter.
€ 5,00

Kâld Kletske, Hoppich IPA

0.33 L 6.5%

In Dokkum gebrouwen licht
mistige India Pale Ale met een
gebroken witte schuimkraag.
Dit bittere biertype was bedoeld
voor de Oost-Indische
Compagnie. Extra hop zorgde
voor een betere houdbaarheid.
KaldKletske.nl

€ 4,80

Nuchtere Heit
Veltins 0.0
Jopen IPA 0.3
Brulo Strata IPA 0.0

0.30 L 0.1%

€ 3,70

0.33 L 0.0%

€ 3,40

0.33 L 0.3%

€ 4,80

0.33 L 0.0%

€ 4,95

Brouwdok, Weizen

0.33 L 5.5%

Heerlijk fris Duitse stijl Weizenoftewel tarwebier, gemaakt met
60% tarwe. Dit bier heeft
aroma’s van banaan en
kruidnagel, een verfijnde, rijke
en licht zoete smaak en een
volle, fruitige en lange afdronk.
Gebrouwen volgens het Duitse
Reinheitsgebot.
€ 4,75

Cornet, Oaked Blond

0.33 L 8.5%

Een zwaar blond bier met een
hoppige geur. Licht bitter met
fruit en houttonen, citrusfrisse
afdronk met subtiel vanille. In
het brouwproces worden
snippers eikenhout gebruikt.
Voor extra smaakbeleving
serveren wij dit bier met een
pipetje Laphroaig New Oak voor
een ‘drupje’ rook.
€ 5,30

Temp., Marmalade on Rye DIPA

0.33 L 9%

Een bijzondere Schotse Double
IPA gemaakt met gemoute gerst,
rogge, sinaasappelschil en
gember. Het aromatische bier
heeft een krachtige kruidige
smaak met citrusbitter waarin
ook de rogge goed te proeven is.
Het heeft een stevige bittere
afdronk.
€ 7,00

Grutte Pier, Tripel

0.33 L 7.5%

Ongefilterde, krachtige, drie
granen Tripel met een fruitig
aroma. Een volle moutige smaak
en een zoetige bitterheid in de
afdronk.
Grutte Pier was een grote en
enorm sterke Friese strijder die
rond 1517 streed tegen de
Saksen en Hollanders.
€ 4,95

Us Heit, Amber

0.30 L 5.0%
In Bolsward gebrouwen
bovengistend amberbier
gemaakt met medium gebrande
mout. Dit bier is iets voller dan
pils, heeft een fruitige smaak
met een honingzoetje,
volmoutige en fris bittere
afdronk.
€ 4,30

Kâld Kletske, Galjes, Gruitbier

0.33 L 6.5%
Dit bier wordt gebrouwen met
gruit; een middeleeuws
kruidenmengsel met gagel uit
eigen regio. Voordat hop haar
intrede deed, werd bier hiermee
houdbaar gemaakt. Dit bier heeft
een fijne kruidig zoete smaak en
een zachte afdronk.
€ 5,10

Brouwdok, Smook, Rauch Märzen

0.33 L 5,9%

Märzenbier (Maart-bier) was
een Duits amberbier van lage
gisting, vroeger op het einde van
de winter in maart gebrouwen.
De geur van dit - beukenhout
gerookte - bier is zoet moutig en
rokerig. Het heeft een frisse
smaak met een volle, mooi
rokerige, afdronk.
€ 5,00

Kâld Kletske, Krêftich, Stout

0.33 L 5.6%

Stout komt oorspronkelijk uit
Engeland en betekent krachtig
en sterk.
Aroma’s van geroosterde mout,
vers gebrande koffiebonen,
noten en pruimen geven het bier
zijn bijzondere karakter.
€ 4,80

Aprillis, Fryske cider

0.33 L 5.0 %

Een heerlijk verfrissende en
smaakvolle drank, op
ambachtelijke wijze gemaakt
van het sap van ciderappels uit
de boomgaard van de Hâld
Moed Cidery in Hemelum. Een
echt streekproduct dus! € 5,60

Fortuna, Cranberry Ale

0.33 L 5.5%

Deze pale ale van Vlieland is
licht van kleur, heeft een volle
zoete en iets kruidige geur. De
smaak is stevig, licht zoet en
zacht fruitig. Het bier heeft een
licht bittere afdronk.
€ 5,20

Gordon, Finest Scotch Ale

0.33 L 8.0%
Deze Ale, oftewel bier van hoge
gisting, wordt in België
gebrouwen met een groot deel
gebrande mout. Het is vol en
zoet van smaak met tonen van
karamel. Een bier met een warm
karakter en een lange, zacht
bittere afdronk.
€ 5,10

Rodenbach, Grand Cru, Red Ale

0.33 L 6.0%

Belgisch bier met een friszure
smaak en complexe fruitigheid
door de 2 jaar lange -partiëlerijping op eiken foeders. Zowel
in de geur als de smaak is het
hout goed waarneembaar. De
smaak is krachtig, iets harsig en
toch verfijnd fris. Een bier voor
fijnproevers!
€ 5,30

Brouwdok, Dokwerker, Porter

0.33 L 8.5%

De Dokwerker is een Baltic
Porter; een variant op de stout,
met een volle moutsmaak van
bruin bier en een geroosterde
smaak. Een puur ambachtelijk
bier met stoere en zachte kanten.
Er zitten tonen van koffie en
cacao in.
€ 5,10

Thistly Cross, Whiskycider

0.33 L 6.7%

Deze ambachtelijke Schotse
cider is gerijpt op een Glen
Moray whisky vat waardoor het
zachte houttonen heeft
ontwikkeld met een vleugje
whisky. Geserveerd ‘on the
rocks’.
€ 5,60
Of probeer deze cider in de smaak Strawberry of Ginger.

Bonifatius, Kloosterfruit

0.33 L 3.8%

Klooster fruit wordt gebrouwen
met de vruchten van de zwarte
moerbeiboom en bosbessen. Het
is een heerlijk fruitbier met de
geur van grapefruit. De smaak is
zacht en fris met cassisfruit en
iets vanille. De afdronk is mild.
Bonifatius745.nl
€ 5,20

Vault City Snakebite & Black Sour

0.33 L 5.0%

Snakebite & Black is sourbeer
geïnspireerd op een ‘verboden’
mix van cider en bier met
Zwartebessensiroop. In dit geval
is het zuurbier gemengd met sap
van ciderappels en zwarte
bessen. Licht zuur, niet zoet,
anders dan anders!
€ 5,20
Wil je het graag zoeter, vraag dan naar onze vlierbessensiroop!

