Van het vat
De Klep Bieren
KLEP ALT

KLEP PILSNER

4,8% Alc. | 25 cl. 3,10 / 50 cl. 5,90

5% Alc. | 25 cl. 3,10 / 50 cl. 5,90

Roodbruin bovengistend bier. Licht
moutig van smaak. Niet te bitter. In elk
geval dorstlessend en doordrinkbaar.
Alt is het biertype met de oudste papieren in Venlo. Oorspronkelijk was het
zuur bier dat moest rijpen op houten
vaten. Toen dat niet meer mocht van
de overheid werd een bovengistend
bier gemaakt dat wel koud werd
gelagerd. Sinds de laatste Venlose
brouwerij door geallieerden werd
gebombardeerd, haalt de Venlonaar
het Altbier uit Duitsland. Daar laten wij
onze Klep-Alt nu ook brouwen.

Licht en doordrinkbaar ondergistend
bier. Strak en zuiver. Dorstlessend en
smaakvol.
Toen eind 19e eeuw overal in Europa
Beiers bier werd geïmiteerd, gebeurde
dit ook in de Tsjechische stad Plzen.
De brouwers daar hadden samen
een nieuwe brouwerij in Beierse
stijl gebouwd en brouwden er met
wat meer lokale hop. Deze stijl werd
gekopieerd en kreeg de naam van de
stad. Pilsener, Pilsner of Pils. Wij laten
deze pilsner in België brouwen.

DE K

Weetje
Wie uit een klep dronk liep een risico;
Ging men naar het toilet en liet men zijn ‘Klep’ open staan, dan kon men bij
terugkomst de pullen van zijn drinkebroers op de zijne gestapeld aantreffen. Men
moest dan al die ‘kleppen’ laten vullen alvorens zelf verder te kunnen drinken.
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Een echte Klep?
Wilt u uw Alt of Pilsner geserveerd in een echte Klep? Ja, zo een
met een tinnen deksel er op? Dan graag een van de schoenen
die u draagt als onderpand.

Paeterke Bieren

D

e Bieren van ’t Paeterke zijn ontwikkeld in onze
eigen brouwerij. Geïnspireerd door de betere
Trappist en Abdijbieren van de Lage-Landen,
ontwikkelde eigenaar Louis deze bieren naar eigen smaak en inzicht. Ze zijn
genoemd naar het beeld van de Dominicaner monnik van de hand van Ger
Janssen dat voor de ingang van Domani de passant tot stilte maant.We
hebben gekozen voor de Venlose benaming van de type aanduiding.

PAETERKE
INKEL

5,5% Alc. | 25 cl. 3,90

Huisbier naar voorbeeld
van de refterbieren van diverse kloosters. Vaak Enkel genoemd. Blond van
kleur, bovengistend en ronde, zachte,
licht-bittere smaak. Het is zowel een
degustatiebier als een dorstlesser.

PAETERKE DÖBBEL

7% Alc. | 25 cl. 4,10

Huisbier naar voorbeeld
van de huisbieren van
diverse kloosters. Bruin, bovengistend
en ronde volle smaak. Het bier zit ook
in ons stoofvlees, in de saus voor bij
de gehaktbal en dient als basis voor de
Paeterke Bierlikeur.

PAETERKE
TRIEPEL

9% Alc. | 25 cl. 4,30

Huisbier naar voorbeeld
van de betere Trappisten Tripels.
Fruitig, Droog en Bitter. Ooit het
eerste bier in deze reeks. Omdat Louis
van Tripels houdt.

PAETERKE
QUADRÖPPEL

11% Alc. | 25cl. 4,50

Huisbier naar voorbeeld
van de zware donkere Trappisten en
abdijbieren. Fruitig, volmondig en
rond. We bestempelen het vaak als
Bed-rand-bier. Het bier kan prima in
de kelder worden gelegd om wat jaren
te rijpen. Heerlijk bij een kaasplankje.

PAETERKE
DEGUSTATIE PLANK

- %Alc. 3x 15cl, 8,40

Om kennis te maken met onze
huisbieren kunt u kiezen uit 3
bieren van eigen makelij. Laat u
gerust adviseren door een van onze
medewerkers of laat u volledig
verrassen. Proost!

Om mee
naar huis te
nemen
Thuis verder genieten
van ons eigen Paeterke?
Dat kan! Vraag naar de
mogelijkheden.
Paeterke Bieren zijn
verkrijgbaar in flessen van
33cl en 75cl om mee naar
huis te nemen, los, per vier
verpakt of met 4 flessen
van 33cl en een glas in een
cadeauverpakking. Vraag
er naar bij een van onze
medewerkers.

15 tapkranen
“In totaal hebben wij 15 tapkranen. Kijk op de borden boven de ingang welke
tapbieren op dit moment naast onze huisbieren te gast zijn in de Klep.
Het kan met de dag variëren. Dus laat u gerust adviseren”

Bieren uit de Fles
Streekbieren

E

lke streek kent zijn eigen taal en cultuur. Dat zie je dus ook terug
in eet- en drinkgewoontes. In de landen gelegen in de biergordel*,
had elk dorp vroeger haar eigen brouwerijen en per streek ook vaak
een eigen bierstijl. Denk aan Lager uit Beieren, Pilsner uit Tsjechië,
Porter uit Burton, Luyks bier, Vlaams Bruin etc.
Als er één bier het streekbier van de regio Venlo is, dan is het wel Altbier.
Inmiddels worden er meer biertypes gebrouwen in Noord-Limburg.

VENLOOSCH ALT

ZONNESTRAAL

5% Alc. | 30 cl. 4,40

6,5% Alc. | 33 cl. 5,90

Naast ons eigen Alt van het vat, deze
lokale klassieker. In 1983 ge-herintroduceert bij de heropening van het
inmiddels helaas gesloten café de
Gouden Tijger. Na vele omzwervingen
gebrouwen bij Lindeboom in Neer.
Bekroond met Zilveren European
Beerstar Award in 2017.

Brouwerij de 7de Hemel, Sevenum.
Blond bier met vlierbloesem.

HERTOG JAN
GRAND PRESTIGE

10% Alc. | 30 cl. 5,20

Hertog Jan Brouwerij, Arcen (gemeente
Venlo). Dit bier werd begin jaren 80 geïntroduceerd als Magnus Grand Prestige
door de Arcener Stoombierbrouwerij.
De naam Hertog-Jan was toen nog niet
bedacht. Al herhaaldelijk een gouden
Medaille bij diverse wedstrijden.

Trappisten Bieren

T

rappistenbieren zijn gebrouwen in een klooster dat toebehoort
tot een orde der Cisterciënzers. Deze orde werd opgericht
in het Franse La Trappe waardoor hun bijnaam Trappisten
werd. Hun credo is; ‘Ora et Labora’ oftewel; Bidden en werken.
De bieren moeten onder toeziend oog van de monniken gebrouwen
worden. Het uitvoerende werk wordt vaak echter verricht door mensen
van buiten het klooster.

CHIMAY BLAUW

LA TRAPPE BLOND

9% Alc. | 33 cl. 5,60

6,5% Alc. | 33 cl. 5,20

Chimay Blauw is wat je noemt een
Quadrupel. Qua alcoholgehalte een
lichte. Qua smaak een volle. We hebben ook oudere jaargangen in onze
bijzondere bieren kelder. Hiervoor is
een aparte kaart.

Dit bier van Nederlandse bodem werd
vroeger Enkel genoemd. Als eerste
voor de reeks Dubbel, Tripel en
Quadrupel. De laatste jaren winnaar
van Gouden Medailles bij European
Beer-Star Awards. Wereldwijd beste in
zijn type dus.

LA TRAPPE DUBBEL

GERIJPTE ORVAL

ZUNDERT 8

WESTMALLE DUBBEL

7% Alc. | 33 cl. 5,40

6,2% Alc. | 33 cl. 7,30

8,0%Alc. 33cl, 6,10

7% Alc. | 33 cl. 5,20

Misschien wel de beste Dubbel van
de lage landen. Heerlijk bij kaas en
stoofschotels. Volmoutig en zoet.

Dit bier laten we wat langer in onze
kelder staan zodat de Brettanomycesgist zijn werk wat meer kan doen.
De smaak wordt droger, zuriger en
intenser.

Het gebeurt niet dagelijks dat er een
trappistenbier bij komt. Dat dat dan
in Nederland gebeurt is extra leuk. In
2013 startten de monniken van Abdij
Maria Toevlucht met hun brouwerij.
Dit resulteerde in een mooi en complex bier met veel zoetige tonen van
mout, karamel en een vleugje kaneel.

Deze is aan de bittere kant voor een
dubbel. Vandaar het gebruik deze
met grenadine te drinken. Iets wat
we afraden en met lede ogen aanzien
maar u niet kunnen verbieden.

ROCHEFORT 10

De moeder aller Tripels. Omdat het als
eerste bier de typeaanduiding tripel gebruikte voor een blond, bovengistend
bier van rond de 9 volume% alcohol.
Deze deed ooit één keer mee aan de
World Beer Cup in de verenigde staten
van Amerika en won meteen Goud.

ORVAL

6,2% Alc. | 33 cl. 6,30

Wellicht de meest bijzondere
Trappisten Abdij. Men brouwt maar
één bier. En hergist dit bier op fles met
Brettanomyces-gist. Proef het verschil
tussen een jonge en een oudere op fles
Gerijpte Orval.

Weetje
De typeaanduidingen bij Abdijbieren zijn vaak hetzelfde als bij de Trappisten, Te
weten: Blond, Dubbel, Tripel en Quadrupel. De Blond heette vroeger Enkel. Een
naam die weer langzaam terugkomt. De Quadrupel wordt vaak gesierd met een
naam die de grootsheid van het bier moet benadrukken. Denk aan ‘Grand Cru’ of
‘Abt’, naar de hoogste rang binnen de monnikenorde.

11,3% Alc. | 33 cl. 6,90

De 10 is het zwaarste Trappistenbier
verkrijgbaar. Men zwijgt over het
gebruik van kruiden maar wij denken
dat ze er wel inzitten. Herkent u ze?

WESTMALLE TRIPEL

9,5% Alc. | 33 cl. 5,70

Westvleteren 12, 8 of 6. 33cl.
Heel soms in ons assortiment. Zeldzaam dus bijzonder. De blonde ‘6’ van deze
brouwerij is echt bijzonder naar onze mening. Omdat het een typische Enkel is.
Het ‘Refter’-bier in de Abdij. De ‘8’ en de ’12’ mogen er ook zijn. Zou u de twaalf
willen maar gaat dat niet? Kijk dan eens bij de Abdijbieren naar de Sint Bernardus
Abt. Die lijkt hier wel verdacht veel op.

De twaalf Trappisten
Kloosters die bier
brouwen

Abdijbieren
NEDERLAND

La Trappe, Tilburg

De Kieviet, Zundert

Westvleteren

Uelingsheide, Tegelen
1891 - 1949
Westmalle
(Achel* )

Rochefort

Chimay

ENGELAND

AVERBODE

BELGIË

Tynt Meadow,
Mount Saint Bernard

Orval
Engelzell

Spencer

OOSTENRIJK

VERENIGDE STATEN

In de Regio
Uelingsheide bij Tegelen brouwde tot in de
oorlog bier. In de jaren ’60 verkocht men de
merknaam La Trappe aan de Schaapskooi
in Berkel-Enschot bij Tilburg.

* In de abdij van Achel over de grens bij Weert wonen geen monniken
meer dus dat is geen Authentic Trappist meer.

T

oen Trappistenbieren in België populair werden, gingen commerciële brouwerijen ze imiteren. De naam Trappist mocht
men echter al snel niet meer gebruiken en dus bedacht men de
naam Abdijbier. Vaak dragen Abdijbieren een naam van een abdij of
een heilige maar worden meestal niet in een abdij gebrouwen. Over de
kwaliteit van het bier zegt zowel de term Trappist als Abdij niets.
Meestal is de kwaliteit bij beide meer dan in orde.

ITALIË
Tre Fontane, Rome

TRIPEL KARMELIET

7,5% Alc. | 33 cl. 5,40

8,4% Alc. | 33 cl. 5,70

De Norbertijnen van de abdij van
Averbode leverden eeuwenlang de
pastoors van de Venlose Martinus
kerk. Nu leveren ze dit uitstekende
Sterke-blonde bier aan ons café.

De allemansvriend uit het
Vlaamse Buggenhout nabij de
stad Dendermonde alwaar zich
een Karmelietenklooster bevindt.
Meergranen tripel met verfijnde
kruiden in geur en smaak.

LEFFE BLOND

6,6% Alc. | 33 cl. 5,20

Eerste blonde abdijbier. orspronkelijk voor de Franse markt. Vooral
zoet. Vaak vergeleken met Beierse
Kristalweizen. Een terechte vergelijking.

SINT BERNARDUS ABT 12

10% Alc. | 33 cl. 5,90

Ooit het in licentie gebrouwen bier van
de beroemde St.Sixtus Trappisten-abdij
uit Westvleteren. De licentieovereenkomst is afgelopen maar de receptuur
naar het schijnt ongewijzigd. Doe er
uw voordeel mee.

Tarwe Bieren

T

arwebieren schenken wij in drie soorten: Witbier, Weizen
en Geuze. Ook Berliner Weiss en American Wheat-ale
zijn tarwe bieren maar niet vast in ons assortiment. Al deze
bieren hebben tarwe als één van de ingrediënten.

Witbier
Wit is een verwijzing naar Tarwe. Oud Nederlands. Spreek
uit wietbier en je hoort de gelijkenis met het Engelse Wheat-beer.
Gebrouwen zonder belemmerend Reinheidsgebot dus vaak met koriander en sinaasappelschil.

WITTE VAN GRUBBE

VENLOOSCH WIT

4,8% Alc. | 33 cl. 4,10

5% Alc. | 30 cl. 4,50

De Witte Dame van het gebroken Slot
in Grubbenvorst spookt al eeuwen bij
volle maan rond de ruïne aan de Maas.
De Tarwe voor dit bier komt deels van
een Akker in Schandelo bij Velden.
Het dorp dat aan de andere kant van
de Maas tegenover de ruïne ligt. Naast
tarwe natuurlijk gerstemout, tradition-hop en Saaz-hop. De gist zorgt voor
de fruitigheid. Koriander en sinaasappelschil voor de kruidige toets.

Hoegaarden was een enclave van het
Prinsbisdom Luik. Luyks bier was tot ver
buiten Luik populair. Ook in Venlo werd
het gebrouwen. Is er hier een relatie?
Sinds 2003 is er weer van dit Venloosch
Wit.

Weizen
Weizen: (Duitse woord voor tarwe) Weiss is een verbastering
van Weizen. Dus een verwijzing naar de grondstof tarwe en geen
verwijzing naar de kleur van het bier.

BENEDIKTINER WEISSBIER LA TRAPPE WITTE
TRAPPIST

5,4% Alc. | 30 cl/50 cl. 3,90/6,40

Uit het Benedictijnen-klooster in het
Beierse Ettal dit prachtige HefeWeissbier. Door de typische bovengist
een mooi fruitig tarwebier.
• MEESTAL VAN

HET VAT •

5,5% Alc. | 33 cl. 4,50

Dit Trappistenbier werd gebrouwen met
tarwemout i.p.v. tarwemeel en zonder
kruiden. Dus lijkt het meer op een een
weizen dan op een wit. De gist van La
Trappe produceert ook voldoende ‘banaan’ in geur en smaak voor deze stijl.

HOEGAARDEN WIT

4,9% Alc. | 30 cl. 4,50

In de jaren ’60 opnieuw door melkboer
Pierre Celis gebrouwen tarwebier van
vroeger. Groot geworden doordat studenten in Leuven het massaal dronken.
Klassieker onder het Belgisch Witbier.

De citroen mythe
De mythe dat er een schijfje citroen in Witbier moet stamt uit de tijd dat de
brouwerij van Hoegaarden de productie niet aan kon. Het
bier verliet de brouwerij te vroeg terwijl het nog niet uitgerijpt
was. De horeca in het naburige Leuven trachtte de smaak te
maskeren met een schijfje citroen.

G(u)euze en Lambic Bieren
Spontaan vergiste tarwebieren uit het Pajottenland rond Brussel.
Gist dus door bacteriën en gisten die in de lucht zitten. Daardoor
wordt het bier zuur. Wordt vervolgens lange tijd gerijpt in oude
wijnvaten. Hierdoor neemt het zuur weer af.

BOON OUDE GEUZE

7% Alc. | 37,5 cl. 6,70

Mengsel van diverse jaargangen
Lambic-bier die door een biersteker
‘gestoken’ of ‘versneden’ worden. Van
Frank Boon uit Lembeek.

BOON OUDE GEUZE
MARIAGE PARFAIT

8% Alc. | 37,5 cl. 7,90

Dit ‘Perfecte Huwelijk’ van de beste
jaargangen Lambic is een ‘Mals’ bier
voor de gevorderde bierkenner. In onze
bijzondere-bieren-kelder bevinden
zich meerdere Geuzes van diverse
jaargangen.

Vlaams Oud Bruin/Rood Bier

B

ieren van gemengde gisting. Eerst hoog vergist en dan tot
wel 1,5 jaar gerijpt in eiken ‘foeders’ . Dit zijn grote houten
tonnen waar micro-organismen in huizen die zorgen voor een
verzuring. Door het zuur is dit bier heel lang houdbaar. Dit ‘oude’ gerijpte bier wordt vervolgens versneden met vers ‘jong’bier. Een Whisky
drinker zou het blenden noemen. In de bierwereld spreekt men meestal
over ‘steken’. De in Venlo voorkomende achternaam Bierstekers geeft
aan wat het beroep van de voorvaderen van dit geslacht was.

RODENBACH GRAND CRU

DUCHESSE DE BOURGOGNE

6% Alc. | 33 cl. 5,40

6,2% Alc. | 25 cl. 4,50

Naar men zegt twee delen oud met één
deel vers bier. Rijker van smaak dan
de Klassiek. Ook iets zuurder dus deze
is voor de liefhebber.

Zoete Vlaamse bruine van brouwerij
Verhaeghe in het West-Vlaamse Vichte.
Wie niet van bier houdt maar wel van
port, rode wijn en balsamico, zou dit
bier zomaar eens lekker kunnen vinden.

connaisseur

Vlaamsch (oud)Bruin

Bent u een echte kenner en heeft u interesse in meer
Geuze en Lambic bieren? Vraag dan eens naar onze
bijzondere bieren kaart. We hebben nog een aparte
kelder met ware bier-schatten.

Wist u dat dit biertype de voorloper is van Alt-bier. Een biertype dat in het gebied tussen Venlo, Krefeld, Düsseldorf en Duisburg (Zeg maar Niederrhein) populair is. Maar
ook voorloper van het Nederlandse Oud-bruin dat in Nederland helaas verbasterd is
tot een aangezoet en gekleurd ondergistend bier dat enkel nog in Limburg gedronken
wordt. (Meestal als mengbier voor in pilsener. Zo ontstaat dan ‘Sjoes’ of ‘Half-Um’.)

Fruitbieren

Weetje

ieren die gerijpt hebben met vruchten, of gemengd zijn met
vruchtensiropen of extracten. Vooral om het zuur uit de wilde
gisten te compenseren. Meest bekend is het bier met kersen
en morellen; Kriek. Soms op basis van Lambic-bier, Kriek-Lambic.
Soms op basis van Vlaams Oud-bruin, dan heet het Kriekenbier.

Bier mengen met vruchten is niets nieuws. Onze voorvaderen, de Gallische stam
der Eburonen dronken al bier en mede. Niet zelden op smaak gebracht met
vruchten. In de middeleeuwen werd er in Venlo aantoonbaar al morellenbier
gemaakt. Een morel is een grote soort zure kers die in Limburg ook voor de
kersenvlaai worden gebruikt. Morellenbier is dus het best te vergelijken met
kriekenbier.

B

SINT LOUIS KRIEK

LINDEMANS FRAMBOISE

3,5% Alc. | 25 cl. 4,30

2,5% Alc. | 25 cl. 4,50

Kriek op basis van Lambic uit de
Kasteelbrouwerij. Zoet en toegankelijk
maar toch nog een echte kriek-Lambic.

Lindemans lambic gemengd met
frambozen en suiker.

LINDEMANS PECHERESSE

KRIEK BOON

2,5% Alc. | 25 cl. 4,60

Dit is een echte kriek op basis van
Lambic van Frank Boon uit Lembeek.
De plaats waar dit biertype waarschijnlijk haar naam aan dankt.

8% Alc. | 33 cl. 5,50

4% Alc. | 37,5 cl. 6,80

LIEFMANS FRUITESSE

4,2% Alc. | 25 cl. 4,30

‘Rosé-bier’ uit de stal van DuvelMoortgat. Onduidelijk welk bier er in
zit. Waarschijnlijk een soort witbier.
Met extract van aardbeien, frambozen,
kersen, vlierbessen en bosbessen.

Lindemans Lambic gemengd met
perzik en suiker.

KASTEEL ROUGE

Met kasteel donker als moederbier
doet dit bier ons meer denken aan een
kersenlikeur. Zwaar in de alcohol voor
een kriek. Bent u een liefhebber van
zoet? Dan is dit kersendessert in vorm
van een bier echt iets voor u!

Speciale Belge

D

it biertype is een door de EU erkend streekproduct. Bij
de wereldtentoonstelling van 1905 in Luik gepresenteerd
biertype door unie van Belgische brouwers. Als voorbeeld
diende Engelse Ales. De gebruikte gist schijnt ook uit Engeland te
komen en nadien in diverse Belgische bieren gebruikt. Zo hebben veel
Belgische bieren een Engelse oorsprong.

BOLLEKE (DE KONINCK)

5,2% Alc. | 33 cl. 4,70

Het stadsbier van de stad Antwerpen.
Het kelkvormige glas gevuld met
dit bier wordt daar een Bolleke
genoemd. De brouwerij was op
sterven na dood en werd gered
door Duvel-Moortgat.

PAUWEL KWAK

8,4% Alc. | 33 cl. 5,10

Deze zware variant van de
‘Speciale Belge’ wordt geserveerd in een Koetsierglas. Een
glas dat aan de bok van de
koets werd gehangen en niet
morste op hobbelige wegen.
Met name het glas zorgt
voor een wereldwijde
populariteit.

Bitter en Hoppig

H

op is een van de vier belangrijkste ingrediënten van bier. Hop
is familie van de cannabis maar bevat geen t.h.c.. Hop zorgt
voor smaak, bitterheid, schuimstabiliteit en houdbaarheid.
Vooral dit laatste zorgde er voor dat men extra hop deed in bieren die
voor de export bedoeld waren. Zo ontstond de India Pale Ale.

JOPEN MOOIE NEL I.P.A.

’T IJ I.P.A.

Amerikaanse hop zorgt voor bitterheid
met fruitige tonen. Het bier is vernoemd naar het water tussen Haarlem
en Spaarndam dat vroeger gebruikt
werd om bier van te brouwen.

Uit Amsterdam een van de eerste speciaalbier-brouwerijen in Nederland.
Ge-dry-hopped. Dat betekent dat een
deel van de hop er in plats van tijdens
het koken pas tijdens de lagering aan
toe is gevoegd. Koud-hoppen zou dus
een betere term zijn.

6,5% Alc. | 33 cl. 6,20

7% Alc. | 33 cl. 6,10

Stout & Porter

D

e meest bekende van dit type is Guinness uit Dublin.
Oorspronkelijk als ‘Extra Stout Porter’ op de markt
gebracht. Inmiddels minder ‘Stout’ dan de gemiddelde
Porter. Nu getypeerd als ‘Irish Dry-Stout’. Smaak wordt gekenmerkt door geroosterde mouten. Daardoor smaken en geuren die doen
denken aan koffie en cacao.

GUINNESS EXTRA STOUT

4,2% Alc. | 50 cl. 7,10

De klassieker uit Dublin. In het blik
zit een stikstof capsule die zorgt voor
fijnmazig schuim dat anders enkel bij
de ‘draught’ versie te zien is.

Weetje
Omdat Hop-Aroma’s snel vervliegen moeten deze bieren liefst zo vers mogelijk
gedronken worden. Daarom hebben we een beperkte hoeveelheid hoppige bieren
vast in ons assortiment. Voor de variatie hebben we een wisselbierenkaart in het
café hangen. Hierop vindt u regelmatig een andere I.P.A.
Sinds de derde Renaissance van het Bier (tegenwoordig vaak onterecht
Craft-Beer-Revolutie genoemd) ook in de V.S. naar een hoogtepunt groeit, komen
daar tal van bijzondere hopsoorten vandaan. Deze zorgen voor zeer aparte smaken in Bier. Met name tropisch fruit is een smaak die men voor 1995 maar zelden
in bier tegen kwam. Sinds die tijd komen er meer Amerikaanse varianten van
het biertype I.P.A. op de markt. Het gebruik van Amerikaanse hop in deze bieren
inspireert steeds meer brouwers in de traditionele bierlanden. Ze worden hier dan
ook gretig gebruikt.

Saison Bieren

D

at bierstijlen veranderen toont het type Saison. Ooit
een bruin niet te bitter bier. Inmiddels zijn Saisons dus
droge, blonde en sterk gehopte bieren. Frisse doordrinkers.
Biertype uit Wallonië al kwam het voor tot in Maastricht.

SAISON DUPONT

6,5% Alc. | 33 cl. 5,40

Dit bier geldt als de klassieke saison.
Het voorbeeld voor vele anderen. Uit
het Waalse Tourpes. Droog, bitter en
toch fruitig.

Sterke Blonde Bieren

H

et Biertype Sterke Blonde worden ook wel eens aangeduid
als Duivelse Bieren. Ofwel; Duvel-achtigen. Duvel
was namelijk het eerste Bier in dit segment. De rest zijn
imitaties. Vaak ook met duivelse namen zoals Lucifer, Satan en
Belzebuth. Wij hebben een selectie gemaakt op basis van smaak.
Sterke blonden hebben de zelfde specificaties als Tripels.
Bovengistend, blond tot strogeel van kleur, 8 à 9% Alcohol. Ze onderscheiden zich van de tripels doordat ze verder zijn uitgegist. Vaak
ook met meer koolzuur. Daardoor smaken ze droger en frisser.

DUVEL

DELIRIUM TREMENS

8,5%Alc. 33cl. 5,70

8,5%Alc. 33cl. 5,80

De moeder aller Duivelse Bieren.
Begon zijn leven als Victory Ale. Toen
iemand hem proefde en uitriep; ’t
is ‘nen Duvel’, veranderde men de
naam. Droog, bitter en toch fruitig. De
oorspronkelijke giststam is afkomstig
van een brouwerij in Schotland, die
Victor Moortgat in de jaren 1920 zelf
selecteerde.

Een delirium tremens is een vorm van
delier dat optreedt als ontwenningsverschijnsel bij (alcohol)verslaving. Een
symptoom is visuele hallucinaties of
illusies. Men ziet ‘beestjes’. Brouwerij
Huyghe in Melle bij Gent bottelt dit
bier daarom in een fles met een roze
olifant op ’t etiket.

Weetje
Duvel is een ware klassieker en was lange tijd enkel van de fles verkrijgbaar. Het
Bier had in België een dekking van 95% van alle horecabedrijven.

Overige Belgische Speciale Bieren

S

ommige bieren passen niet in een bepaalde stijl of categorie.
De hier volgende bieren zijn klassiekers of gewoon bijzonder en
hebben als enige overeenkomst hun land van afkomst: België.

BARBÂR HONING

LA CHOUFFE

8% Alc. | 33 cl. 5,60

8% Alc. | 33 cl. 5,60

Bier met Honing werd al gebrouwen
door onze voorvaderen, de Gallische
stam der Eburonen. De Romeinse bezetters van 2000 jaar geleden schrijven
er al over. Dit bier is lekker zoet.

Deze klassieker was één van de bieren
die de biercultuur in Nederland hielp
te doen herleven. Toen enkel in 75cl
fles verkrijgbaar. Inmiddels eigendom
van Duvel-Moortgat.

GOUDEN CAROLUS CLASSIC KASTEELBIER BRUIN

8,5% Alc. | 33 cl. 5,10

12% Alc. | 33 cl. 5,90

Dit bier uit hartje Mechelen is ook
al weer een eerbetoon aan Keizer
Karel die graag in Vlaanderen verbleef
vanwege het goede bier. Combineert
de warmte van wijn met de frisheid
van bier.

Klassieker uit het West-Vlaamse Ingelmunster. Zwaar en zoet. Lekker bij kaas.

Wijnen

Alcohol-arme Bieren

G

laasje op? Laat je rijden! Bob jij of Bob ik? Het mooie is dat
de alcoholvrije bieren steeds meer naar echt bier gaan smaken.
Alcoholvrij betekent overigens dat er minder dan 0,5% alcohol
in zit. Er kan dus wel alcohol in zitten. Net als in rijpe aardbeien,
pruimen, morellen of andere vruchten die al een paar dagen staan. Toch
heeft de groenteboer gelukkig nog geen tapvergunning nodig.

A

BITBURGER

Droge Witte wijn

Rode Wijn

In de zomer schenken wij:

LA BAUME MERLOT

JOPEN NON -

netje

0,0% Alc. | 33 cl. 4,00

0,3% Alc. | 33 cl. 5,30

Deze brouwerij uit de Eifel in de deelstaat Rijnland-Palts brouwt naast een
voortreffelijke pilsener ook dit mooie
alcoholvrije bier. De Isotone werking
maakt het tot ideale sportdrank.

Brouwerij Jopen in Haarlem weet een
bier te brouwen met de bite van een
echte I.P.A. maar zonder alcohol. Ook
weer zo’n bier dat je het idee geeft dat
je echt bier drinkt.

FRANZISKANER
ALCOHOLFREIES
WEISSBIER

LINDEBOOM KERSEN
RADLER

0,5% Alc. | 50 cl. 5,60

Dit bier behoort tot de Anheuser-BuschInbev groep en wordt net als Löwenbräu
gebrouwen bij Spatenbräu in München.
Dit is nu zo’n bier waar je bijna niet van
in de gaten hebt dat het alcoholvrij is.

ls huiswijn schenkt de Klep de wijnen van ‘Domaine de La
Baume’. Een wijnhuis uit de Languedoc. De ‘La Grande
Olivette’ serie wordt gemaakt van druiven die zijn aangekocht bij verschillende wijnboeren in de omgeving. Al deze wijnen zijn
‘cépage’ wijnen: voor de wijn wordt slechts één druivenras gebruikt.

LA BAUME
SAUVIGNON BLANC
Frankrijk
12% Alc. | 15 cl. 4,10

Proost!

Complexe aroma’s van limoen en
passievrucht met lange afdronk.

0,0% Alc. | 30 cl. 3,90

Kersen en bier zijn een oude combinatie. Morellen-bier werd in Venlo
aantoonbaar al in de 17e eeuw gedronken. Nu is er dus een alcoholvrije
variant van deze zomerse verfrisser.

Frankrijk
12% Alc. | 15 cl. 4,10

Wijnhuis uit de Languedoc. De smaak
van de wijn is heerlijk rond en zacht
en de frambozen en rode bessen komen hier in de smaak weer terug. De
tannines zijn erg zacht en dat maakt
deze wijn erg prettig om te drinken.

In de winter schenken wij:

LA BAUME VIOGNIER

In de zomer schenken wij als extra
rode wijn:

Frankrijk
12% Alc. | 15 cl. 3,90

EPICURO NEGROAMARO,
CABERNET SAUVIGNON

Lekker sappig met mooie zuren en
een aangenaam klein bittertje én een
fruitig restzoetje.

Italië
13% alc. 15cl. 4,70

Wijnhuis uit Puglia. De wijn heeft een
diepe rode kleur en een geurig bouquet, waarin zwarte pruimen, rozijnen,
zoetige specerijen, koffie en chocolade
te ontdekken zijn. Een zachte, vlezige
en volle wijn met heerlijk rood fruit.

