Bieren van de tap
Heineken Pilsener 0,25 L		
Heineken Pilsener 0,50 L		
Op fles: Heineken 0.0		

2,60
5,00
2,75

Sancti Adelberti Egmondse Blonde		

4,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een verfrissend volmout kwaliteitspils met een licht fruitige
smaak die perfect in balans is met de frisse bitterheid van de
hop. Alcoholpercentage 5.0%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De unieke hop- en moutsoorten zorgen voor een hoppig-bitterig
abdijbier met een vleugje citrus, een heerlijke geur en een
bitterzoete afdronk. Alcoholpercentage 5.7%

Vraag onze medewerkers welk bier op dit
moment geschonken wordt op de wisseltap!

Verfrissende & lichte bieren
Heineken 0.0%

2,75

Amstel Radler		
Amstel Radler 0.0%		

3,00
3,00

Paulaner Hefe Weißbier
Paulaner Hefe Weißbier 0.0%

4,00
3,75

Liefmans Fruitesse

3,75

Jopen Life’s a Beach

4,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke A-gist, gecombineerd met een zacht
moutige body. Alcoholpercentage 0.0%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amstel Radler is de natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater.
Dubbel verfrissend en met maar 0 of 2 procent alcohol.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verfrissend oranjeblond, troebel tarwebier met een kruidig en
banaanachtig aroma en een frisse, fruitige smaak. De afdronk is
fris met tonen van citroen. Met 0 of 5.5 procent alcohol.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een op echte krieken gerijpt rood Belgisch fruitbier. Zacht
mousserend, verfrissend en aangenaam zoet met fruitige
accenten van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aarbei.
Alcoholpercentage 4.2%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze verfrissende session IPA met aroma’s van tropisch fruit
is lekker hoppig. Denk aan ananas, limoen, papaja, mango en
citrus. Alcoholpercentage 3.3%

Speciaalbieren uit België
La Chouffe		

4,25

Kasteel Donker		

4,25

Duvel			

4,25

Gulden Draak		

4,25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een goudblond, ongefilterd Ardens bier met hergisting op de fles.
Het heeft een frisse, fruitige en moutige smaak met een toets van
koriander en hop. Alcoholpercentage 8.0%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasteelbier Donker behoort tot de categorie Quadrupels.
Het bier heeft een opvallend zoete aanzet, is vol en zeer romig.
Verder zijn er tonen van chocolade, koffie, karamel, zoethout,
banaan en rozijnen. Alcoholpercentage 11%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een blond speciaalbier met een verrassend frisse smaak,
enorme schuimkraag, delicate pareling en een zijdezacht
mondgevoel. De droge en toch licht alcoholzoete smaak maakt
Duvel tot een verfrissende en goed doordrinkbare dorstlesser.
Alcoholpercentage 8.5 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gulden Draak is een donkere tripel van hoge gisting.
Voor de hergisting wordt gebruik gemaakt van een wijngist.
De complexe smaak met toetsen van karamel, gebrande mout
en koffie, en de romige hazelnootkleurige schuimkraag maken
het uniek. Alcoholpercentage 10.5%

Egmonds bier: Sancti Adalberti
Sancti Adalberti Egmondse Weizen		

4,25

Sancti Adalberti Egmondse Dubbel

4,25

Sancti Adalberti Egmondse Tripel		

4,25

Sancti Adalberti Pastorale

4,50

Sancti Adalberti Abdijbock (seizoensgebonden)

4,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ‘eigenweizen’ is een 3-granen Weizenbier gebrouwen naar
Duitse stijl, dat wil zeggen met meer dan 50% tarwemout. De
drie verschillende aromahopsoorten zorgen voor een subtiele en
aangename bitterheid. Alcoholpercentage 5.0%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een mooie robijnrode dubbel, met de geur van rijp rood fruit
en caramel. De smaken van caramel en gebrande mout zijn
harmonisch en verfijnd met een lichtzoete en bittere afdronk.
Alcoholpercentage 6.5%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze krachtige tripel kleurt goudblond in het glas. Het bier heeft
een uitgesproken hoppige bitterheid met bloemige toetsen, een
bittere afdronk en een getemperd zoetje. Alcoholpercentage 7.5%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een donker bier. De rijke geur heeft zowel fruitige als kruidige
kenmerken. De volle moutige caramelsmaak met een frisse toets
van lindebloesem maakt van Pastorale een hartverwarmend bier.
Met biologisch geteelde granen. Alcoholpercentage 8,1%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een dieprode Abdijbock met een geur van caramel en gebrande
mout. De hoofdsmaak is caramelzoet, bitterig. De nasmaak is
moutigzoet, bitterig en verwarmend, ideaal voor de herfsttijd.

Streekbieren
Brouwerij ‘t IJ Zatte

4,50

Brouwerij ‘t IJ I.P.A.			

4,50

Jopen Hoppenbier				

4,50

Jopen Mooie Nel IPA				

4,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een stevig goudgeel bier met een geur van vers fruit en hier en
daar een vleugje graan. De smaak is licht zoet en eindigt in een
fijne droge afdronk. Alcoholpercentage 8%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In deze I.P.A. heeft ‘t IJ niet alleen tijdens het brouwen, maar
ook tijdens het rijpen hop aan het bier toegevoegd. Dat zorgt
voor heerlijke aroma’s van grapefruit en bloemen. Een bier
met een fruitige, bittere afdronk die lekker lang blijft hangen.
Alcoholpercentage 6.5%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Driegranen bier met fruitige aroma’s en een frisse, licht bittere
afdronk. Hoppenbier is gedryhopt om de smaak nóg hoppiger te
maken. Alcoholpercentage 6.8%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jopen Mooie Nel is een IPA met veel Amerikaanse hop die zorgt
voor bitterheid met veel fruitige tonen. IPA werd in de tijd van
lange zeereizen extra zwaar gebrouwen en extra gehopt zodat het
in de koloniën gedronken kon worden. Alcoholpercentage 6.5%

Witte Wijnen

Glas

Fles

Chenin Blanc, Springbok - Zuid-Afrika, West Kaap

3,20

15,50

Klosterhof Winzerkrone - Duitsland, Moezel

3,20

15,50

Sauvignon Blanc, Bisou D’Or - Frankrijk, Languedoc

3,60

18,50

Pinot Grigio Organic, Arbos - Italië, Sicilië

3,60

18,50

Chardonnay, Couveys - Frankrijk, Languedoc

4,10

20,00

Verdejo, Cruz del Castillo Luna - Spanje, Rueda

4,10

20,00

De Chenin druif geeft in het ideale Zuid-Afrikaanse
klimaat een vriendelijke wijn met aroma’s van wit fruit
en een frisse, zachte en milde smaak

Klosterhof Winzerkrone is een witte wijn met een fris zoetje!
Een milddroge, lichte, helderwitte wijn met fruitige aroma’s.
Kan ook on-the-rocks worden gedronken.
Bleekgeel, een dartel neusje van kruisbessen, asperges, vers
gemaaid gras en in de fruitige smaak onder andere appel, peer,
citrus, mineralen en pittige zuren.
Strokleurig. Fris en fruitrijk bouquet met appel en peer en een
zweem van citrus, die overgaat in een bloemige impressie met
een knisperende smaak.
Bleek goudkleurig. Het bouquet combineert aroma’s van rijpe
perziken, meloen en subtiel eikenhout. Zacht en elegant van
smaak, geconcentreerd en een fraaie, lange afdronk.
Het bouquet is aromatisch, zacht met delicate aroma’s van wit
fruit en de typische tonen van venkel.In de smaak impressies
van appels en bananen, gevold door een plezierige afdronk.

Rode Wijnen

Glas

Fles

Shiraz/Cabernet, Springbok - Zuid-Afrika, West-kaap

3,20

15,50

Nero d’avola/Merlot, Arbos - Italië, Sicilië

3,60

18,50

Pinot Noir, Couveys - Frankrijk, Languedoc

4,10

20,00

Cabernet Sauvignon/Merlot, Maison Cordier Frankrijk, Bordeaux

4,10

20,00

Tempranillo, Cruz del Castillo Tinto Crianza - Spanje, Rioja

4,50

22,00

Een volle, rijke, donkerrode wijn met aroma’s van bramen
en kersen. Zacht en mild in de afdronk

Diep donkerrood en een intens bouquet van kersen en bessen
dat zich verder ontvouwt in de rijke, fluwelen smaak met zachte
tannines.
Granaatrood, fruitig bouquet van frambozen en kersen met
een subtiele zweem van rook en peper. Harmonieus van smaak
en in balans; fruitig, elegant en een zijdeachtige lange afdronk.

Een merlot en cabernet sauvignon-blend die gehuld is in een
prachtige kersenrode kleur met een ode aan weelderig, sappig
fruit. Delicaat en met een zijdeachtige textuur.
Een evenwichtige, ronde wijn met aangename tonen van vanille.
In de neus aroma’s van rood fruit en in de smaak gevolgd door
een zachte finale.

Rosé wijnen

Glas

Fles

Springbok - Zuid-Afrika, West-Kaap

3,20

15,50

Grenache rosé, Cap gris - Frankrijk, Languedoc

3,90

19,00

Mousserende wijnen

Piccolo

Fles

Prosecco Frizzante, Follador - Italië, Veneto

7,50

22,50

Een lichtroze rosé met fris rood fruit als aardbeien en
frambozen. Mild droog, toegankelijk en een zacht-kruidige,
frisse afdronk.
Een rosé wijn met een heldere, delicate, zalmroze kleur. In
de neus fijne aroma’s van aardbeien, frambozen, witte perzik
en rozenblaadjes. Zeer fruitige en verfrissende wijn met
evenwichtige zuren.

Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen
aroma’s van appel, peer en citroen. Een lichte, verfrissende
dorstlesser en feestwijn.

Champagne Brut Réserve, Taittinger - Frankrijk,
champagne
Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne met
nootachtige aroma’s en een delicate, milde mousse.

49,50

Gedistilleerd
Versterkte Wijn
Martini Bianco/Rosso		
Offley Port Ruby/White		
Sherry Medium/Dry		

3,00
3,00
3,00

Aperol Spritz

4,50

Likeuren
Disaronno Amaretto 		
Sambuca			
Licor 43				
Baileys				
Southern Comfort			
Malibu				
Pisang Ambon						
Kahlúa				
Passoã				
Safari				
Tia Maria				
Grand Marnier			
Drambuie			
Cointreau			

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
4,80
4,80
4,80
4,80

Binnenlands Gedistilleerd
Hoppe Jonge Jenever		
Bols Zeer Oude Jenever		
Coebergh Classic		
Hoppe Vieux			
Sonnema Berenburg		
Berentzen Apfelkorn		
Bols Corenwijn			
Egmondse Jutterbitter		
Pinck Bitter			

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
3,00
3,00
3,00

Buitenlands Gedistilleerd
Jägermeister			
Ramazzotti			
Asbach Uralt			
Pernod				
Grappa				
Campari			
Eristoff Vodka			
Eristoff Red Vodka		
Jose Cuervo Tequila		
Fernet Branca 			
Limoncello			
Bombay Sapphire Gin		
Tanqueray No.10 Gin		

3,00
3,00
3,50
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
5,50

Cognac/Armagnac
Duc de Normandie Calvados
Courvoisier VS			
Rémy Martin VSOP		
Clés des Ducs Armagnac VSOP		

4,50
6,00
6,00
6,00

Whiskey
Jack Daniel’s			
Jim Beam			
Jameson			
Johnnie Walker			
Chivas Regal			
Dimple				
Glenfiddich			
Lagavulin 16 YO

4,50
4,50
4,50
4,50
5,50
5,50
5,50
9,50

Bacardi
Bacardí Carta Blanca		
Bacardí Carta Negra		
Bacardí Oakheart		
Bacardí Limón			
Bacardí Razz			
Bacardí 8 Años			

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
4,50

Frisdranken
Spa Reine						
Spa Intense						
Pepsi Cola						
Pepsi Max						
7UP							
Sisi Sinas						
Royal Club Cassis						
Royal Club tonic						
Royal Club Bitter Lemon					
Royal Club Ginger Ale					
Rivella							
Lipton Ice Tea						
Lipton Ice Tea Green					
Chocomel						
Fristi							
Red Bull							

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,80

Sappen
Appelsap						
Druivensap						
Tomatensap						
Jus d’Orange						

2,25
2,25
2,25
2,60

Warme dranken

Slow tea Pickwick

Koffie				
Espresso			
Cappuccino			
Dubbele Espresso		
Latte Macchiato			
French Coffee			
Italian Coffee			
Spanish Coffee			
Irish Coffee			
Warme chocolademelk		

2,20
2,20
2,50
3,50
2,60
6,75
6,75
6,75
6,75
2,50

Verse muntthee			
Verse gemberthee		

2,75
2,75

2,25

Smooth Grey

Klassiek zwarte thee met citrus tonen
van bergamot.

Royal English

Zwarte thee met een intens pittig aroma.

Camilla Sunday

Een klassieke kruidenthee met
kamillebloemen, een twist van anijs
en bloedsinaasappelschillen.

Rose Berry Blues

Een vruchtenthee op basis van groen
en rode rooibos gemixt met frambozen,
aardbeien lychee en rozenblaadjes.

Golden Oolong

Een thee die tussen zwarte en groen
thee in zit.Oolong thee heeft een
nootachtige smaak.

Velvet Green

Een subtiele en bloemige groene thee.

Rooibos Dreams

Een rooibosthee met warme vanille,
zoete sinaasappel en honing.

Ginger Green Paradise

Een pittige thee op basis van groene
thee en gember gemengd met
kokosnoot, ananas en roze peper.

Borrelhapjes
8 stuks
Amsterdamse bitterballen
Luxe kipnuggets
Kaasstengels
Vegetarische mini loempia’s
Fire bites

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

Borrel garnituur 15 stuks
Een combinatie van bovenstaande hapjes

9,80

Landbrood
Wit en bruin landbrood met aioli, tapenade en olijfolie

5,50

Nacho’s
Uit de oven met gesmolten kaas, tomatensalsa, guacamole en jalapeños

6,50

Borrelplank
Een selectie van warme en koude hapjes gereserveerd met nacho’s en landbrood 15,00

Prijzen in € en onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en zetfouten.
Preise in € , Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

