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Trappist
Orval 6.2% bovengistend bier, wilde gist zorgt voor een unieke smaak 
Zundert 8.8% veel zoete tonen van mout, karamel en kaneel 
St Bernardus abt 12 10% zeer mooie balans tussen zoet en bitter. 
Lange nasmaak van karamel en rozijnen 

Alcoholvrij/Alcoholarm
Heineken 0% is dorstlessend en verfrissend 
Budels malt 0% milde hopgave, zacht bronwater een fijne afdronk 
Wieckse radler 0% mild hoppig in combinatie met verfrissend citroen 
Wieckse witte 0% verfrissend en dorstlessend 
Warsteiner <0.5% bier met de volle, rijke smaak van Pilsener 
Erdinger <0.5% Weizen met een frisse, heldere smaak en een lichte 
bitterheid in de afdronk
Warsteiner herb 0.5% dubbel gehopt met aangenaam bittere smaak 

Bier om te delen fles van 0.75L met gemengde pinda’s
La Trappe witte trappist 5.5% een frisse, lichtzure dorstlesser 
Leffe blond 6.6% een authentiek blond abdijbier 
Sancti Adalberti Pastorale 8.1% mooie volle aroma’s van karamel, 
gebrande mout, donker fruit en een vleugje lindebloesem
Tripel Karmeliet 8.4 % fluffy schuimkraag, vol fruitige aroma’s 
La Trappe quadrupel 10% in deze quadrupel proef je noten, 
kruidnagel, rozijnen, banaan, gedroogd fruit en karamel 
Hertog Jan grand Prestige 10% bittere tonen van chocolade en 
koffie evenals zoete tonen van karamel en rozijnen 

Borrelhapjes
Mix garnituur               8 stuks 7.5  16 stuks 14.5 
Bitterballen                 8 stuks 7.5  16 stuks 14.5
Nacho’s koud//tomatensalsa (V)
Nacho’s  uit de oven//kaas//bosui//tomatensalsa//avocado crème (V) 
Nacho’s bolognese uit de oven//kaas//bosui//tomatensalsa
avocado crème
Flatbread huisgemaakt brood//avocado crème//aïoli (V)
Inktvisringen aïoli
maismeel//gefrituurd 
Vegetarische bitterballen  
6 stuks (V)
Visballetjes remoulade saus
gefrituurd 10 stuks
Mini kaassoufflés 8 stuks
Kaastengels jong belegen 
6 stuks (V) 
Vegetarische loempia’s 
8 stuks(V) 
Kipkluifjes 4 stuks

Wieringer Hollandse 
garnalenkroketjes
4 stuks met cocktailsaus 
Kipnuggets van echte kipfilet
6 stuks met chilli saus
Krokante garnalen 4 stuks
Mini gehaktballetjes 
8 stuks met mosterd mayonaise
Gemengde pinda’s 
Kaasblokjes grove mosterd 
Olijven (V)
Olijven met feta
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Bieren van de Tap
Warsteiner 4.8% Premium helder pils 
  Warsteiner 0,2                     
  Warsteiner 0,3        
  Warsteiner 0,5            

Texels Skuumkoppe 6% Een karaktervol donker witbier dat smaakt in 
ieder jaargetijde
  Texels Skuumkoppe 0,3
  Texels Skuumkoppe 0,5

Brugse Zot 6% Een evenwichtig doordrinkbaar bier met karakter. De 
smaak is fruitig en doet denken aan perzik
  Brugse Zot 0,3
  Brugse Zot 0,5 

Proefplankje 
4 proefbiertjes 1 van elke tap

Texelse wisselbieren van de tap
Texels Springtij 7.5%  De bijzondere hopsoorten geven het bier body en 
een verrassend bloemig karakter
  Texels lentebier 0,3 
  Texels lentebier 0,5

Texels Skiller Wit 5%  Het frisse en kruidige witbier. Vol en romig met een 
hint van citrus en kruiden, de dorstlesser voor warme dagen
  Texels zomerbier 0,3
  Texels zomerbier 0,5  

Texels Bock 7% Bier met een dieprode kleur en typische karamelsmaak 
van geroosterd gerstemout. Een aangenaam bittertje in de afdronk         
  Texels herfstbier 0,3
  Texels herfstbier 0,5

Texels Noorderwiend 7.5%  Een robuust, koperkleurig bier met een zacht 
fruitige bitter van gedroogde curaçaoschillen en een beetje tarwemout
  Texels winterbier 0,3
  Texels winterbier 0,5

High Bier (min. 2 personen)
High bier Noord-Holland                  
4 verschillende flesbieren die gebrouwen worden in Noord-Holland.
Oplopend in alcohol geserveerd met bijpassend fingerfood

27.5 p.p.

Pilsener
Hertog Jan 5.1% gemaakt van Eifelwater, gerstemout, mais en hop 
Heineken 5.2% volmout bier 
Warsteiner radler 2.5% mild, hoppig, met verfrissende citroen 
Corona 4.6% heeft een frisse en zoete smaak 
Desperados 5.9% een bier met zoete tequila

Wit
Blanche de Namur 4.5% een frisse citrussmaak met koriander
Texels Skiller wit 5% vol en romig met een hint van citrus
Koning Ludwig dunkel 5.1% Weizen bier met smaak van karamel, 
banaan en specerijen met een middellange bitter zoete afdronk 0,5L 
Koning Ludwig hell 5.5% frisse Weizen licht zoet van smaak 0,5L
Erdinger weissbier 5.3% een frisse en licht zurige smaak. Het is 
een troebel Weizen bier met aroma’s van banaan en kruidnagel 0,5L

Blond
Beemsterblond 6% heerlijk vol, tikkeltje zoetig, fruitig en kruidig 
La Chouffe 8% licht hoppig met toetsen van verse koriander en fruit 
Duvel 8.5% subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en een 
uitgesproken hopkarakter 

Amber
De Koninck bolleke 5% lichtzoet, moutig met een vleugje karamel, 
eindigend met een verfijnd bittertje 

Fruit
Liefmans 3.8% Frisse en intense smaak van aardbeien, frambozen, 
krieken, vlierbessen en bosbessen 
Wieckse rosé 4% Zacht, fruitig witbier met een fijne friszoete smaak
Jilzz 5% sparkling cider van appel 

IPA
IPA van ‘t IJ 7% grapefruit en bloemen 

Dubbel
Sancti Adalberti dubbel 6.5% van Egmonds bronwater met          
lindebloesem en verschillende mout- en hopsoorten
Maredsous dubbel 8% chocoladebruinkleurig bier met een 
roodachtige glinstering en een crème schuimkraag. Een smaak van 
bitter mout met een hint van koffie en banaan

Tripel
Sancti Adalberti tripel 7.5% vol met hoppige aroma’s en tonen van 
mout. De afdronk is krachtig en bitter 
De Koninck tripel d’Anvers 8% kruidige en lichtzoete toetsen. Een 
frisse, volmondige afdronk 
Texels tripel 8.5% een klein zoetje en een hop bitterheid in de 
afdronk
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