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SNACKS 
KOUDE SNACKS  

Gemarineerde Spaanse olijven  € 3,00 V  

Geroosterde gerookte amandelen  € 3,50 V  

Tortillachips met verse guacamole  € 6,00 V  

IJburgs plankje met grillworst, zilte boerenkaas,  Amsterdamse  
uitjes, augurk en mosterd  € 8,00 
 
WARME SNACKS  

Bitterballen van Oma Bobs met mosterd  € 6,25  

Kaastengels met zoete chilisaus  € 6,75 V 

Bitterballen Ajuma: broccoli-linzen | masala-champignons |  
spinazie-kaas-komijn  € 6,75 V 
 
Bitterballen van Hert met truffelmayonaise € 8,00 
 
Nachos uit de oven met tomaat, rode ui, jalapenos, 
cheddar, zure room en verse guacamole  € 7,50 V  
 

ALCOHOLVRIJE BIEREN 
 

Leffe Blond  € 3,50 
Goudblond met een fruitige citrustoon en karakteristieke smaak (0,0 % Vol.) 
Hoegaarden Radler € 3,00 
Hoegaarden witbier gecombineerd met sap van natuurlijke oorsprong (0,0 % Vol.) 
Jupiler  € 2,75 
Een heerlijk alcoholvrij bier op basis van de karakteristieke ingrediënten van Jupiler (0,0 % 
Vol.) 
Wieckse Witte  € 3,00 
Verfrissend alcoholvrij witbier met zachte afdronk  (0,0 % Vol.) 
 

 

 
BIEREN OP TAP  
Jupiler pilsener € 3,00 
Belgisch pilsbier met een zacht bittere smaak (5,2 % Vol.) 
Leffe Blond € 4,00 
Goudblond, lichtfruitig en kruidig (6,6 % Vol.) 
Ijwit € 4,50 
Stevig Amsterdams witbier, kruidige tonen en licht zoete afdronk (6,5 % Vol.) 
Tripel Karmeliet € 5,00 
Een rijk en kruidig bier gemaakt van meerdere granen (8,4 % Vol.) 
Howling Wolf Imperial Porter, Two chefs brewing € 5,00 
Tonen van koffie en karamel, combinatie van bitter en zoet (8% Vol.) 
Funky Falcon Pale Ale, Two chefs brewing € 5,00 
Fruitige aroma’s met licht bittere afdronk (5,2 % Vol.) 
 

BIEREN OP FLES  
Leffe Bruin € 4,00 
Authentiek abdijbier met een herfstbruine kleur en een lichtzoete smaak (6,5 % Vol.) 
Leffe Ruby € 4,00 
Unieke combinatie tussen abdijbier en het delicate aroma van rode fruit (5,0 % Vol.) 
La Chouffe € 5,00 
Goudkleurig bier met een verfrissende en aangenaam kruidige smaak (8,0 % Vol.) 
Duvel € 5,00 
Een klassieker, krachtig blond bier met een volle schuimkraag (8,5 % Vol.) 
Corona € 4,50 
Een geweldige dorstlesser met een limoentje (4,5 % Vol.) 
 

LOKALE BIEREN OP FLES 
Green bullet IPA, Two chefs brewing € 5,00 
Frisse IPA met tonen van sinaasappel en mandarijn (5,7 % Vol.) 
White Mamba, Two chefs brewing € 5,00 
Avontuurlijk witbier, kardamom, koriander en limoenblad (5,1 % Vol.) 
Dragons Kiss session IPA, Two chefs brewing € 5,00 
Exotische aroma’s met dorstlessende afdronk  (3,5 % Vol.) 
Lellebel blond, De eeuwige jeugd € 5,00 
Krachtig blond bier met fruitige afdronk (5,7 % Vol.) 
Bullebak Weizen Trippel, De eeuwige jeugd € 5,00 
Combinatie van Duitse Weizen en traditionele Belgische Trippel (7,7 % Vol.) 
 


