Drankenkaart

Koude dranken:
Alcoholvrije aperitieven:
Bellini
Hugo
Americano Spritz

Huisbereide limonade:
Gember / Gember-citroen / Gember-sinaas
Citroen
Appel-kaneel
Mandarijn-chili
Pruim-anijs

Fruitig:
Appelsap / Appel-peer / Appel-kriek
Versgeperst appelsiensap
Kombucha
Kombucha +

6,00
6,00
6,00

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

2,80
3,50

3,50
3,70

Water:
Bruisend /plat

2,00

Fentimans:
Roos
Vlierbloesem

Sampa Ice-tea:
Citroen / Munt / Chai Cola / Hibiscus

Wostok limonades:
Dennennaald
Granaatappel-dadel
Peer-rozemarijn
Gember-dragon
Abrikoos-amandel
Pruim-kardemom

Fritz Kola:
Kola / Kola suikervrij
Sinaasappel / Citroen
Appel-kers / Rabarber
Meloen / Druif

3,20
3,20

3,00

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

2,80
2,80
2,90
2,90

Bieren:
De Feniks
Selfish session – Golden Ale (6,7)
Gebrouwen uit een eenvoudig recept van zuivere pils en pale ale mout, met
toevoeging van Magnum hop voor bitterheid en Cascade hop voor aroma.
Dit was het eerste bier gebrouwen door De Feniks, gewoon omdat ze voor
zichzelf iets lekkers wilden.
That’s Miss Brown to you – Bruin Bier (7)
Gebrouwen met pilsmout, CARA50 en chocolademout heeft het ook die licht
zurige moutgeur en de smaak van de donkere mouten. Een klein beetje
Challenger hop maakt de smaak af<
Vernoemd maar Billie Holliday omdat zij als geen ander symbool staat voor
niet opgeven, je passie te volgen en na iedere tegenslag terug op te staan.
Ceci n’IPA – Pale Ale (7,5)
Gebrouwen met vooral pale ale mout, maar ook CARA50 en een beetje biscuit
mout voor een koekjessmaak. Een toets tarwemout rondt alles af.
De naam verwijst naar Margritte en het typische Belgische surrealisme, dit om
aan te tonen dat het een IPA is met een De Feniks twist.
All Good Things Are 3 – Tripel (9,3)
Bleke tripel gemaakt van 100% pilsmout en 2 soorten hop (Challenger voor
bitterheid en Saaz voor aroma) en 3 types zeste (bittere sinaasappel, zoete
sinaasappel en Indonesische limoen) en een tikkeltje koriander. Dit alles zorgt
voor een heel aromatische en evenwichtige tripel met een lichte, peperige toets.
Triple, 3 gistingen, 3 types hop, 3 mensen die de brouwerij doen draaien… All
Good Things Are 3!
Heretique – Donkere abdijstijl (9,6)
Een complexe moutmengeling van bleke en donkere mouten, caramelsuiker en
ongeraffineerde rietsuiker, lichte hopdosering en veel kruiden (steranijs, sinaas,
kardemom, zoethout en chilipeper).
Een heretique is een ketter en dit is dan ook een toepasselijke naam voor een
smaakbom van kruiden in dit abdijstijlbier.
Jazz’ Black Oatmeal Delight – Haverstout (10)
Zeer uitgesproken havermoutstout waarbij het gebruik van haver de smaak wat
evenwichtiger en cremiger maakt. Qua graansoorten zit er zowel pale ale,
biscuit, chocolademout alsook zuivere gebrande gerst in, naast natuurlijk
havermout. Black Oatmeal Delight slaat uiteraard op het recept en de naam
Jazz’ slaat op de ontwerper van dit bier, Jasper die we vaak Jazz noemen.

4,00

4,00

4,50

4,50

4,50

4,50

Belgian Brew Brothers:
Julia (5,7)

3,00

Julia is een blond degustatiebier van hoge gisting, hergist op fles. Fris
en gebalanceerd van smaak met fruitige toetsen afkomstig van de
Cascade & Amarillo hop. Gebrouwen met gerste- en tarwemout. Deze
laatste zorgt voor een fluweelzachte smaak en geeft een lichte troebel.
De matige bitterheid en de zachte afdronk maken van Julia de ideale
dorstlesser.

Brouwerij De Dool:
Ter Doolen Kriek

3,20

Ongefilterd bier van hoge gisting met toevoeging van vers kriekensap,
gemaakt van 1 soort mout en tarwe en twee soorten hop. Met een
finishing touch van kruiden als koriander en sinaasappelschillen. Het is
een zoet fruitbier met een citroenzure toets zonder de echte biersmaak te
verloochenen.

Bossuwe Brewing Co:
The Pattaya Paradigm (4,3)

4,00

The Pattaya Paradigm is een bleek bier opgesmukt met kardemom en
citroengras.
Bomb-out (6)

4,00

Een donker-blond roggebier
Moab-O! (8)
Hoog alcoholisch met veel rogge en een toets van karwij.

4,00

Wijnen
Rode wijn (Foral de Meda uit Douro Portugal 2014)
Witte wijn (Foral de Meda uit Douro Portugal 2017)
Rosé wijn (La Vie en Rose uit Bordeaux 2017)
Glas
Fles

5,00
22,00

Warme dranken:
Koffie:
Ristretto
Koffie
Koffie verkeerd
Cappucino
Latte macchiato
Latte macchiato met karamel , hazelnoot, vanille, chocolade of speculaas

2,00
2,50
3,20
2,90
3,20
3,70

Melk:
Warme melk met honing
Warme chocolademelk
Supplement slagroom

3,00
3,00
0,50

Specialekes:
Chai latte
Warme appelsap met kaneel
Verse muntthee

3,50
3,00
3,50

Thee:
1001 nacht: zwarte + groene thee, rozen-, jasmijn en goudsbloesem zoetig/bloemig
Earl Grey zwart: Absolute thee klassieker met bergamot aroma - fris
Earl Grey groen: Thee klassieker met typerend citrus-bergamot aroma – fris
Relax: groene thee, hennep, valeriaanwortel, sint-janskruid, maretak –
zacht/puur
Jasmijn: Klassieke Oolong met geurige jasmijnbloem – groene thee –
bloemig/stevig
Kamille: zwarte thee met kamillebloesem – ontspannend/kalmerend –
bloemig/zacht
Rozenbottel: groene thee, hibiscus en rozenknopjes – fris/zuur
Sechung/Gember: Oolong thee met gemberstukjes – zoet/pittig/puur
Muntthee: Een frisse thee van pepermuntblad – biologisch/cafeïnevrij
Brandnetel: brandnetelbladeren – biologisch/mild/kruidig
Atay Benaanaa: Groene thee met kruizemunt – biologisch
Hammam: Groene thee, sinaasappelschil, eucalyptus, jeneverbes –
biologisch – kruidig/fruitig/fris

2,70

