
Mangolorian (Robocraft) € 8,25
Mango milkshake pale ale: Onze nieuwe robot baant zich een weg 
door de woestijn die is achtergelaten door de massaproductie van 
industrieel bier en brengt je een milkshake verfrissing in de vorm van 
de volle smaak van mango, citrus en tropische hop!  /  5,2%  /  33cl
 
Snowpunch (Frontaal) € 8,50
NE White IPA: Deze White IPA is zo gebrouwen dat het lijkt alsof 
een vers sneeuwvlokje op een hopbel is gevallen en daarmee een 
flink lading lupuline heeft meegenomen en vervolgens zo je mond 
in glijdt  /  5,8%  /  33cl
 
Aftersun (Floem) € 12,50
DIPA: Een dikke DIPA gebrouwen met Brouwerij LOST! Veel 
tropische aroma’s en fruitige smaken samen met de gist is dit een 
echte fruitbom. Fluweelzacht en vol van smaak  /  8,0%  /  44cl
 
All The Single Hops (Fuerst Wiacek) € 8,50
IPA: Een ietswat zoetmoutig en fris tintelende IPA. Veel tropisch fruit 
zoals grapefruit en citrus. Licht grassig en hoppig  /  6,8%  /  44cl
 
Eat The Salad (Fuerst Wiacek) € 8,50
IPA: Verfrissende IPA. Lichte prikkeling door het aanwezige 
tropisch fruit zoals ananas en citrus. Lekker hoppig met een fijn 
bittertje in de afdronk  /  6,8%  /  44cl
 
After Party (Fuerst Wiacek) € 8,50
Hoppy Ale: Een hoppige en fruitige Pale Ale. Gedryhopped met Citra, 
Sabro & Columbus. Goed doordrinkbare Hazy Pale Ale  /  5%  /  44cl
 
Human Emotions (Fuerst Wiacek) € 8,50
DIPA: Een vol bier met een wat creamy mondgevoel. Licht grassig 
en een hoppige en fijne afdronk. Fruitig door aroma’s van tropisch 
fruit, ananas en lichte citrus  /  8,0%  /  44cl

Meesterstuk 2023 (Jopen) € 10,00
Imperial stout: Traditioneel sluiten we het jaar af met het Meester-
stuk. Dit jaar hebben ze deze Imperial Stout gebrouwen met bosbes, 
amandel en kokos. Het alcoholpercentage van 11,11% is een knipoog 
naar 11 november. Ter ere van Sint Maarten, de beschermheilige van 
het Haarlemse brouwersgilde  /  11,11%  /  33cl
 
Duvel BAR Ierse Whiskey (Duvel) € 65,00
Sterk Blonde Barrel Aged: Verpakt in een pakket samen 
met een bijpassend Duvel glas. Deze variant heeft 
voor enige tijd mogen rijpen op voormalig Ierse 
whisky vaten van het merk Teeling uit Dublin. Het 
is een zeer aangenaam rokerig bier, gelegen op een 
dikke laag van zachte, romige vanille. Aangevuld door 
de hartige tonen van kruidig eik en een aanhoudende vleug  
van whisky  /  11,5%  /  75cl

‘t IJ IJndejaars (Brouwerij ‘t IJ) € 6,50
Winters feestbier: Een schitterende, roodpaarse 
kleur met mooie geuren van kruidig fruit, 
sinaasappelschilletjes en diepgeroosterde mout. 
De smaak is een kruidige balans tussen caramel, citrus en 
lichtbittere hop die je tijdens de donkere dagen weer een warm 
gevoel geeft  /  9%  /  33cl

Shaky Bones Green (Rock City) € 9,25
QIPA: Een Quadrupel IPA. Boordevol hop, maar niet te bitter. Fruitig 
en zoet, proef de aanwezige mouten die dit bier zo mooi maakt. 
Monsterlijk lekker  /  10,5%  /  33cl
 
Josefien Tripel (Puuro) € 7,00
Tripel: Josefien is een Belgische driegranen tripel met de geur van 
sinaasappel en de smaak van koriander. Gebrouwen bij Brouwerij 
Puuro uit Blerick  /  7%  /  33cl
 
Black it up! (Jopen) € 7,75
Double Black IPA: Laat je niet afschrikken door de donkere look van 
dit bier. Dit is geen stout, maar een dubbel IPA verscholen achter 
een mooie diepzwarte kleur. Deze DIPA brengt je een bak aan 
hopsmaken afgetopt met lichte roast  /  8,5%  /  33cl

Hella Hyphy (Jopen) € 7,75
West Coast IPA: De moeder van alle IPA’s: de West Coast IPA. 
Gebrouwen om het karakter van de Amerikaanse hop te 
benadrukken. Droog, bitter met een mix van citrusfruit (grapefruit) 
en harsige plakkende hop-oliën  /  33cl  /  6,0%

Grande Réserve Whisky 2022 (Chimay) € 18,50
Grande Réserve  Whisky: Dit is een uitzonderlijk bier dat 
wordt gefermenteerd in vaten. Het bier geniet van een 
drievoudige fermentatie en een langdurige rijping 
op vat. Het bier wordt niet gefilterd of gepasteuri-
seerd en heeft een onnavolgbare ronde en hout-
achtige smaak  /  37,5cl  /  10,5%

Number 79 | Passionfruit Sour (Brouwerij ’t IJ) € 6,75
Passionfruit sour: Een zowel friszuur als fruitig bier dat, zeker met de 
zomer voor de deur, naar meer smaakte. Zoals de naam al suggereert 
draait het in de Passionfruit Sour dus ook weer om de beproefde 
combi van fruit en een verfrissende zuurgraad  /  4,6%  /  33cl

Viva El Rye (Jopen) € 7,75
Rogge IPA: Deze 100% rogge IPA is een klassieker bij Jopen. 
Hazy, hoppy en door de Sorachi Ace een heel eigen 
hopkarakter. Vol en romig met smaken van kokos, geel 
fruit en cederhout  /  6,0%  /  33cl
 
Monk’s Café Grand Cru (Van Steenberge) € 6,50
Vlaams oud Bruin: Dit bewaarbier bestaat 
uitsluitend uit tripel bier. Dit bier laten ze 
verzuren op tank en dit door toevoeging van 
melkzuurbacteriën. Voor het bottelen van dit bier gaan ze dit versnijden 
met een licht gebrouwen pilsener om het alcoholgehalte te corrigeren. 
Tijdens het versnijden voegen ze nog wat karamel toe wat zal zorgen 
voor een perfecte zoetzuur balans van dit bier  /  5,5%  /  33cl

Up on Melon-choly Hill (Jopen) € 7,75
Lager: Wat is er in de zomer nou lekkerder dan een sappige 
watermeloen? Deze fruitige dorstlesser hebben ze gecombineerd 
met de meest dorstlessende bierstijl: een lager. Denk aan grote 
glazen doordrinkbaar bier met het sap van watermeloen dat langs 
je kin druipt  /  6,5%  /  33cl

Barcode Platinum & Pink (Moersleutel) € 18,50
Imperial Stout: Pindakaas en Hagelslag: Favoriet bij Nederlanders 
op hun brood. Dit is de inspiratie geweest voor dit bier. Een redelijk 
zoet barrel aged bier. Het basis bier is een combinatie van Can 
Brûlée en The Bolt & The Beast en laten rijpen op Rum en Woodford 
reserve Bourbon vaten  /  15%  /  44cl
 
Tiramisumo Triplets (Moersleutel) € 13,50
Hazelnut Tiramisu Stout: Deze robuuste stout 
gebrouwen in Nederland met een zwarte kleur. 
Deze variant zit bom vol met de heerlijke tonen 
van hazelnoot, omringt door toetsen van licht gebrande 
koffie die zich goed kenbaar maken  /  11%  /  44cl
 
Crank the Experimental Hop Juice (Moersleutel) € 12,50
Hazy IPA: Aan de klassieke Citra en Mosaic hops zijn HBC 431, HBC 
586 en HBC 630 toegevoegd. Door al die extra hop komen er nog 
meer tropische vruchten naar voren als mango, guave, lychee en 
citrusvruchten  /  5,5%  /  44cl
 
Hopster #10 (BaxbierFloem/Folkingebrew) € 13,25
NEIPA: Om de 10e editie van Hopster magazine te vieren, kwamen 
de drie Noordelijke IPA-bazen van Floem, Bax en Folkinge bij elkaar 
en zij brouwden deze dikke hazy DIPA. Zeer tropisch, zoals 
passievruchten, mango en perzik. Zoet, lichtbitter  /  8,5%  /  44cl
 
Ransack the Universe (Collective Arts) €9,50 
American IPA: Een licht en verfrissende IPA. Met aromas van 
tropisch fruit, mango en citrus. Een lichte body waar de hopsoorten 
goed doorheen schijnen en op het einde een crisp  /  6,8%  /  47,3cl 

Game, Set & Smash (Jopen) € 7,75
Smash Weizen: Een weizen met wel 100% tarwe! Dit zorgt voor 
een weizen achtige fruitigheid en zachte romige smaken. Het is een 
lekker verfrissend bier en een echte terrasknaller!  /  5%  /  33cl
 
Kentucky Breakfast Stout BA (Founders) € 15,00
Imperial Stout: Misschien wel de allerbekendste stout ter wereld. 
Wat een topper! Gebrouwen met een flinke dosis koffie en 
chocolade. Gerijpt op bourbon vaten  /  12%  /  35,5cl
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When the rubber € 8,00
meets the road (Frontaal)

Er zijn een paar die-hard Formule 1-fans 
bij Frontaal. Het was dus passend om een   
gemakkelijke Hazy Pale Ale te brouwen die perfect past bij het kijken 
naar de race elke week of zo. Gebrouwen met pale ale, pils, haver en 
spelt, het heeft een lichte en zoete mout body  /  33cl  /  5%
 
Pineapple Express (Frontaal) € 8,25
Witbier met Ananas: Lekker zomers witbier met een moderne twist. 
In dit witbier zit ananas, daarnaast is het gehopt met de tropische 
hop Sabro. Kom maar door met de zon!  /  5,2%  /  33cl
 
Authentique Indigne (Vendale) € 10,50
Stout met Tonka Bonen: Een stout gebrouwen met haver, tarwe, een 
flinke bos geroosterde mouten en een subtiele toevoeging van 
koude tonkabonen  /  8%  /  44cl

Excellent Gif Work (Boundary Brewing) € 12,50
Imperial Stout: Een echte imperial Stout mét Tonka bonen van 
Boundary Brewing uit Ierland  /  10%  /  44cl
 
Pinecode (Hopalaa!) € 12,50
West Coast DIPA: Een mooie Double IPA van 8% met Chinook, 
Columbus, Citta, Simcoe hop  /  8%  /  44cl
 
Keeshond (Kees) € 10,00
NEIPA: Een collab tussen Brouwerij Kees en  
White Dog Brewery kan natuurlijk maar 1 naam  
hebben, en dat is Keeshond! Twee grote namen  
uit de Nederlandse Craftbeer scene komen met  
een tropische NEIPA  /  44cl  /  6%
 
Wahja! (De Werf) € 7,00
Exotic Weizen: Verfrissende exotic weizen met goji, mango & 
passievrucht. Vol van smaak, goed gevuld met aantrekkelijke 
tropische zuren en een goed bite  /  5,2%  /  33cl

Welcome in Pearadise (Jopen) € 7,75
Festini Perenijsje Milkshake IPA: Een zoetige IPA met een sappige 
perensmaak en een fruitig hopje in de nasmaak. Proef het voorjaar 
in een blikje!  /  7%  /  33cl

Yes Ma’am (Põhjala) € 8,25
Hazy IPA: Makkelijk te drinken Hazy IPA gebrouwen met ananas en 
Pink Boots Blend hop. Een collectieve inspanning van vrouwen uit 
Põhjala, gecreëerd om gelijkheid, inclusiviteit en plezier toe te 
voegen aan de wereld van ambachtelijk bier  /  4,5%  /  33cl
 
Courageous Flirtation (Two Chefs Brewing) € 8,25
Mango Rabarber Sour: Een gewaagde match waar 
je smaakpapillen graag mee flirten. een tropische 
traktatie met een zurig randje. De rabarberstelen 
geven het bier een zacht zuur tintje, terwijl het vruchtvlees 
van de mango het een frissezoetheid geeft  /  7,1%  /  33cl
 
Dream Catcher (Van Mol) € 7,50
DDH: Voor Dreamcatcher hebben de brouwers hun favoriete 
combinatie van Amerikaanse hop gebruikt: SABRO (mandarijn, kokos, 
tropisch fruit) en MOSAIC (mango, bosbes en papaya). Jammie! Super 
fruitig bier met een zachte bittertje in de finish  /  6,2%  /  33cl

Singles In Your Area (Neon Raptor) € 13,50 
DDH IPA: Hot singles in your area want to meet up with you! Deze 
DDH IPA zit boordevol Mosaic, Motueka & Columbus wat zorgt voor 
een aanval van een volle citrus en hop smaken!  /  6,5%  /  44cl 

Hop on the Booze Bus (Jopen) € 7,75 
New World Pale Ale: Boordevol frisse smaken van citrus  
en tropische vruchten als passievrucht en grapefruit.  
De smaak eindigt in bloemigheid en een uitgesproken,  
maar aangename bitterheid  /  4,8%  /  33cl

Dr. Raptor Double Oaked (Uiltje) € 9,50
Imperial IPA Oak Aged: Voor deze Oak Aged 
Imperial IPA heeft de Doctor zijn geliefde 
IPA-recept opnieuw ontworpen door meer 
eikenhoutsnippers toe te voegen dan er te vinden 
zijn in een klein Litouws bos. Het is een gezonde 
mondvol. Just what the doctor ordered!  /  9,3%  /  33cl

Hazebro’s Todd (Frontaal) € 12,50 
New England Double IPA: is een blond gekleurd bier gebrouwen in 
Breda, met behulp van Columbus, Mosaic en Simcoe hop. Deze New 
England heeft een zeer zacht karakter met aroma’s van 
heerlijke tropische vruchten  /  8,5 %  /  44 cl 
  
Tropisch Blond (Skagen Beer Co.) € 8,25
Tropisch Blond: Zomer in een kek blikkie. Bakkenvol aromahoppen 
zorgen voor een frisfruitig, lichthoppig en dorstlessend blond bier. 
Verpakt in een kunstwerk van Ramon Bruin. Een ode aan al het 
moois in de regio Schagen, Noord-Holland  /  5,5%  /  33cl

KBS Maple Mackinac Fudge (Founders) € 15,00 
Imperial Stout: Het is een donker bier met verse aroma’s van 
chocolade, koffie, esdoornsiroop, hout en bourbon. Het is zeer zacht 
en delicaat voor de smaakpapillen  /  11%  /  35,5cl 
 
Daily Grind #3 (Moersleutel) € 12,75
Coffee Stout: Dit keer is er net wat meer gefocust op de 
achterliggende karamelsmaak en de granen met eenzelfde techniek 
die de brouwerij gebruikt voor de Imperial Stouts. Daarbij is er ook 
gekozen voor een wat harder gebrande koffie, om een betere balans 
met het mout te creëren  /  9%  /  44cl
 
Modern Times (Frontaal x Amundsen collab) € 12,75
New England Double IPA: Frontaal Modern 
Times is een NEDIPA van 8,7%. Collab tussen 
Frontaal en Amundsen Brewery. Heerlijk romig, 
mooi fruitig en een licht bittertje in het begin  /  8,7%  /  44cl
 
4 Years Dinner (Moersleutel) € 9,50
Imperial Stout: Een hele dikke, knaller van een stout.  
In verschillende periodes gerijpt op Schotse whisky vaten 
(Burnside, Higland Park en Glen Goyne)  /  13%  /  44cl

4 Years Dessert (Moersleutel) € 9,50
Imperial Stout: Een double chocolate stout die door 
middel van vriesdestillatie versterkt is tot een dikke 
18% alcohol. Als afsluiter van de reeks!  /  18%  /  44cl

Canadian Breakfast Bourbon BA (Founders) € 15,00
Stout: Ontbijt stevig met deze op bourbon vaten gerijpte stout. 
Gebrouwen met Canadese esdoornsiroop, dit maakt het bier  
lekker zoet  /  11,3%  /  37,5cl

Impetus Noir (Pühaste Brewery) € 15,00
Bourbon BA Imperial Stout: Een mooie volle stout extra gerijpt op 
Bourbon vaten. Gebrouwen met 2 soorten kaneel; Ceylon & Cassia. 
Tonen van chocola, vanille & bourbon  /  12,5%  /  33cl

Ten Fidy BA (Oskar Blues) € 15,00
BA Russian Imperial Stout: Minimaal 8 maanden gerijpt op Bourbon 
vaten. 2-row mouten & chocolade mouten geven dit bier tonen van 
chocolade, karamel & koffie  /  10,5%  /  35,5cl

Eclipse Apple Brandy Spice (Fifty Fifty Brewing) € 37,50
BA Imperial Stout: Rijke stout met basisbier van Eclipse serie. 
Tonen van chocola & espresso. 180 dagen gerijpt in Apple Brandy 
vaten. Extra tonen van kaneel & vanille  /  11%  /  50cl

Eclipse Basil Hayden (Fifty Fifty Brewing) € 37,50
BA Imperial Stout: Een rijke stout gebrouwen met het zelfde basisbier 
als de rest van de Eclipse serie. Tonen van chocola en espresso. 
180 dagen gerijpt in Basil Hayden Bourbon vaten  /  13%  /  50cl
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