café restaurant

VRIJBURCHT

SNACKS

Flatbread met dip € 5,75 (V)
Bitterballen (6) met grove mosterd € 6,25
Bitterballen ‘Ajuma’ (6) met ras el hanout mayonaise € 6,75 (V)
Kaastengels (6) met chilisaus € 6,75 (V)
Krokante kipstukjes (5) met sojasaus € 7,50
Garnalenkroketten (3) met gefrituurde peterselie en aïoli € 9,50
Nachos uit de oven met tomaat, ui, jalapeńo, cheddar en guacamole € 9,50 (V)
Bruschetta met tomaat, basilicum, Parmezaan en balsamicosiroop € 8,50 (V)

SPECIAL
Tonijn tataki met wakamé, wasabimayonaise, gember, kikkoman sojasaus, forel eitjes
dressing van geroosterde sesamzaadjes en kroepoek van sepia € 32,50 (2 personen)
V = Vegetarisch | VN = Veganistisch | Allergieën of speciale dieetwensen? Geef het aan ons door.

BIER
OP TAP
Kornuit € 3,00

Soepel en subtiel (5% vol.)
Grimbergen Blond € 4,50

Fruitig met een mooie balans tussen zoet en bitter (6,7% vol.)
Mannenliefde Saison € 4,75

Fris, fruitig en veel citrus (6% vol.)
Ijwit € 4,75

Verfrissend witbier gebrouwen met koriander en citroen (6,5% vol.)
Meantime London IPA € 4,75

Echte Londense IPA met een goede balans tussen mout en hop (7,4% vol.)
Brothers in law tripel (0,3l.) € 5,00

Moutige tonen, fruitig en fijne bitters (8,4% vol.)
OP FLES
Funky falcon pale ale, TwoChefsBrewing € 4,75

Citrusfruit met een lichte kruidigheid in de achtergrond (5,2 % vol.)
Vedett Extra Ordinary IPA, Vedett € 4,50

Toegankelijke IPA met een mooie ronde bitterheid (6% vol.)
Vedett Extra White, Vedett € 4,50

Een echte dorstlesser, mooi doordrinkbaar met licht bittere afdronk (4,8% vol.)
Lefort tripel, Omer € 4,50

Zacht, zoet en krachtig (8,8% vol.)
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VRIJBURCHT

BIER

OP FLES (vervolg)
Lellebel blond, De eeuwige jeugd € 5,00

Heerlijk doordrinkbaar met een krachtige smaak, tonen van tropisch fruit (5,7% vol.)
Dragon’s kiss session IPA, TwoChefsBrewing € 4,75

Subtiele tonen van perzik, grapefruit en dennennaalden met een klein bittertje (3,5% vol.)
New england IPA, Brothers in law € 4,75

Fris en fruitig bier, hoppige aroma’s (6% vol.)
La Chouffe, Achouffe € 4,75

Fruitig bier met koriander en een lichte hopsmaak (8% vol.)
Duvel, Duvel Moortgat € 4,75

Echte klassieker, mooi doordrinkbaar vanwege de mix tussen zoet en bitter (8,5% vol.)
Duvel 666, Duvel Moortgat € 4,75

Klassieker met een twist. Toevoeging van sinaasappelschil geeft een frisse smaak (6,66% vol.)
Zatte Tripel, Brouwerij ‘t IJ € 4,75

Aroma’s van vers fruit en licht granig (8% vol.)
Grimbergen Dubbel, Grimbergen € 4,75

Mooie ronde bitters met een karamelachtige zoetheid (6,5% vol.)
Natte Dubbel, Brouwerij ‘t IJ € 4,75

Karaktervol met zowel zoete als geroosterde tonen (6,5% vol.)
Howling Wolf Imperial Porter, TwoChefsBrewing € 5,00

Robuust donker bier met sterke gebrande smaken (8% vol.)
Corona extra, Grupo Modelo, € 5,00

Frisse zoete smaken (4,5% vol.)
Liefman’s fruitesse, Liefmans € 4,00

Licht zoet met fruitige accenten van aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes (3,8% vol.)
Lowlander tropical ale, Lowlander € 4,50

Exotische ale met drakenfruit en curaçao orange (3,8% vol.)
Rumoerige roodborst, Bird brewery € 4,75

American amber (5,8% vol.)
Grolsch Radler € 3,00

Fris, tonen van citrus(2% vol.)
Vrijwit, Brouwerij ‘t IJ € 4,75

Bier dat net zo lekker doordrinkt als de originele IJwit. Gebrouwen met citroen en korianderzaad (0,5% vol.)
Lowlander IPA 0,3 € 4,75

Alcoholarme IPA. Gebrouwen met mango, kardemom en sinaasappelschil (0,3% vol.)
Ruwet Cider € 4,75

Verfijnd, droog en fruitig (4,5% vol.)
Grolsch radler 0,0 € 3,00

Fris en fruitig (0% vol.)

