W
N

O
ZO

ZW

W

3,2

Arcen NL | Brouwerij Hertog Jan
Een stevige, goudblonde pilsener met een
volle smaak en een licht, bittere afdronk.

TAP • Jupiler 5,2% / 0,25L
3
Jupille BE | Brouwerij Piedbœuf
Bitterzachte pilsener met een fris karakter.

Jever 4,9% / 0,33L
3,75
Jever D | Friesisches Brauhaus
Het geheim van deze pils zit hem in het water
en de extra hoeveelheid hop.

BLOND
TAP • Leffe Blond 6,6% / 0,25L

Whitebait 4,5% / 0,33L
6,25
Utrecht NL | Kromme Haring
Een frisse doordrinker met een zachte body
door het gebruik van tarwe. Een verfrissende
smaak van citrus en kruiden in de afdronk.
Ter Dolen Blond 6,1% / 0,33L
5,25
Helchteren BE | Ter Dolen
Een goudblond bier met een zachte moutige
smaak, een hint van karamel en licht
kruidige tonen.
Orval 6,2% / 0,33L
5,95
Orval BE | Abdij Notre-Dame d’Orval
Trappistenbier met een koppig en fris aroma,
gekenmerkt door Brettanomycesgist.

4,5
Leuven BE | Brouwerij Stella Artois
Authentiek, blond abdijbier met een vleugje
bitterheid. Soms op de fles soms op de tap.

Brugse Zot 6% / 0,33L
5,5
Brugge BE | Halve Maan
Dit blonde bier heeft een fijne, zoete smaak
met toetsen van banaan en steenvrucht.

TAP • Duvel 8,5% / 0,25L
4,75
Puurs BE | Brouwerij Duvel Moortgat
Hoogblond bier met subtiele bitterheid,
verfijnd aroma en een uitgesproken
hopkarakter.

Van Zanten Bier 7,5% / 0,75L
12,95
Amersfoort NL | Jauk Bieren
Hoogblonde kruidentripel naar recept van
Amersfoortse bierkenner Jauk Hellevoort.

La Chouffe 8,0% / 0,33L
5,5
Achouffe BE | Brasserie d’Achouffe
Een goudblond bier dat zich onderscheidt
door zijn frisheid en fruitige aroma.
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PILS
TAP • Hertog Jan 5,1% / 0,25L
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DUBBEL/BRUIN
Leffe Bruin 6,5% / 0,25L
4,5
Leuven BE | Brouwerij Stella Artois
Authentiek abdijbier met een diep donkere
kleur en een volle lichtzoete smaak.

 Vraag naar de wisselende
speciaalbieren uit
bierwinkel HOP

Hé!
We hebben vier wisseltaps.
Kijk op het krijtbord voor de
bieren van dit moment.

In onze klimaatkast bewaren
wij een aantal van onze
speciaalbieren op 12°C zodat
we ze op temperatuur
kunnen serveren voor een
optimale smaakbeleving.

Gouden Carolus Classic 8,5% / 0,33L
5,75
Mechelen BE | Het Anker
Een verwarmend en verfijnd donker bier
met tonen van gedroogd fruit, rozijnen,
karamel en kandij.
Westmalle Dubbel 7,0% / 0,33L
5,25
Westmalle BE | Abdij OLV v/h Heilig Hart
Een donker trappistenbier met een rijke,
kruidige smaak en een lange, droge
afdronk.
Dulle Griet 6,5% / 0,33L
5,5
Hoogstraten BE | Scheldebrouwerij
In deze dubbel herken je drop en kandij
in de geur. Hij is fruitig van smaak met
toetsen van pruim, rozijnen en karamel.

TRIPEL
TAP • Karmeliet Tripel 8,4% / 0,25L

4,75
Bruggenhout BE | Brouwerij Bosteels
Deze volle drie granen tripel heeft een
romig mondgevoel, kruidig karakter en een
warme afdronk.
Westmalle Tripel 9,5% / 0,33L
5,5
Westmalle BE | Abdij OLV v/h Heilig Hart
Een complex trappistenbier met veel fruitigheid, hopbitterheid en een lange afdronk.
Louis Loyal Tripel 7,9% / 0,33L
5,75
Amersfoort NL | Louis Loyal
Een volle Amersfoortse tripel met tonen
van karamel, kruidnagel en vanille.
Kaintz 8,5% / 0,33L
6,95
Amsterdam NL | Poesiat&Kater
Gebrouwen met vier soorten granen
en Sorachi Ace hop. Een volle kruidige
smaak met tonen van citrus en dille.

WITBIER/WEIZEN
TAP Franziskaner 5,4% / 0,3L / 0,5L

4,25/6,75
München D | Brouwerij Spaten-Braü
Prettig, romig en fruitig van smaak.

Peach Squeezer 5,3% / 0,33L
5,5
Amersfoort NL | Rock City
Een sappig tarwebier met een fris aroma
van perzik.

IPA/SAISON
Punk IPA 5,6% / 0,33L
5,75
Ellon GB | Brewdog
Een IPA bomvol met Amerikaanse
hoppen die dit bier zijn typische fruitige
citrussmaak geven.
Wahoo 6% / 0,33L
6,25
Utrecht NL | Kromme Haring
Een echte go to IPA. Goede balans tussen
tropisch fruit en bitterheid. Don’t overthink
it, just drink it.
Garden of Eden 6,4% / 0,33L
7,5
Kopenhagen DE | To Ol
Een zeer fruitige IPA gebrouwen met
mango, papaya, passievrucht, guave en
abrikoos die de Mosaic hoppen mooi
aanvullen.
Hop Zij Met Ons 6,0% / 0,33L
5
Haarlem NL | Jopen
Een glutenvrije IPA met een sterk fruitig
hop aroma. Tonen van citrus, dennen en
tropische vruchten.
Tank 7 8,5% / 0,33L
6,5
Kansas City US | Boulevard
Een Amerikaanse variant op de klassieke
Belgische saison. Volle fruittonen met
een grapefruitbitter. In de afdronk kruidig
en droog.
Hazy Sunrise 7,1% / 0,33L
6,75
Middelburg NL | Kees
Deze mooie troebele New England IPA
heeft een zeer fruitig aroma, een volle
body en tonen van ananas en citrus.

BELGIAN ALE
TAP • De Koninck 5,2% / 0,25L

4

Hoegaarden Witbier 4,9% / 0,33L
4
Hoegaarden BE | Brouwerij de Kluis
Ongefilterd witbier van hoge gisting,
gebrouwen met koriander en sinaasappelschil.

Antwerpen BE | Brouwerij de Koninck
Amberkleurig bier met een pittige
mouttoets, licht, bittere afdronk en zacht
aroma.

Bullebak 7,7% / 0,33L
6,5
Amsterdam NL | Brouwerij
de Eeuwige Jeugd
Een zachtzoete weizentripel met een fruitig
aroma en een subtiele bitter in de afdronk.

St-Feuillien Grand Cru 9,5% / 0,33L
5,95
Le Rœulx BE | Brasserie St-Feuillien
Deze Grand Cru heeft een krachtig karakter,
een zuivere hoptoets en subtiele
gistingaroma’s.

Skuumkoppe 6,0% / 0,33L
5,5
Oudeschild NL | Texels
Deze Dunkelweizen heeft een volle body
met tonen van karamel, citrus en banaan.

Isid’or 7,5% / 0,33L
5,25
Berkel-Enschot NL | La Trappe
Een zacht, fruitig bier met toetsen van
karamel en melasse.
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Chimay Blauw 9% / 0,33L
5,75
Chimay BE | Abdij Notre-Dame de
Scourmont
Deze trappist heeft een bloemig aroma met
tonen van gist. In de smaak vol en verwarmend met tonen van kandij en karamel.

LAMBIEK/SOURS
Geuze Boon 7.0% / 0,25L
4,75
Lembeek BE | Brouwerij Boon
Een bier van spontane gisting, bereid
uit oude en jonge lambiek. In de smaak:
groene appel, champagne, zuur en fris.
Kriek Boon 4.0% / 0,25L
4,5
Lembeek BE | Brouwerij Boon
Een bier van spontane gisting, bereid uit
oude en jonge lambiek, met echte krieken,
gerijpt op eikenhouten vaten.
Duchesse De Bourgogne 6,2% / 0,25L
4,75
Vichte BE | Brouwerij Verhaege
Deze zeer verfijnde blend van oud en jong
bier is op eikenhout gerijpt. Aroma’s van
rood fruit, hout en frisse zuren.
Erve 5,5% / 0,33L
8
Nijmegen NL | Nevel
Gebrouwen met lokale granen en hoppen.
Een droog en zacht bitter bier met warme
tropische fruittonen.

PORTER/BARLEYWINE
TAP • Guinness 4.0% / 0,25L/0,5L

3,9/6,5
Dublin IE | St. James’ Gate brewer
Ierlands beroemdste stout heeft een zacht,
bittere smaak met tonen van chocolade,
koffie en hout.
Rochefort 8 9,2% / 0,33L
6,25
Rochefort BE | Brasserie Rochefort
Dit amberbruine bier heeft een zeer fruitig
aroma. Tonen van vijg en gedroogd fruit
met een licht droge afdronk.
Black Bloc 11,2% / 0,33L
7,5
Barcelona ES | La Pirata
Deze imperial stout heeft een fijne balans
van geroosterde mout en chocolade.
Vol en rijk met in de afdronk een prettige
droogheid.

ALCOHOLARM/ALCOHOLVRIJ
Wij schenken verschillende alcoholarme
en alcoholvrije bieren. Vraag ernaar bij
de barkeeper.

wijnkaart van zanten

BUBBELS
Weinhof Waldschütz • sekt | Wagram wunderschöner Sekt aus Östenreich

6

29,5

Aguila • crémant de limoux | Languedoc lekkerder dan champagne, half zo duur 		

40

WIT
legendary estate series • pinot grigio | Transsylvanië fris en licht, vers steenfruit in de afdronk

4,25

21,5

roseline • chenin blanc | Darling rijke wijn met de smaak van tropisch fruit en een lange afdronk

5

27

la croix belle • chardonnay | Languedoc biologische wijn uit de Languedoc met een beetje hout

6

29,5

domaine de rin du bois • sauvignon blanc | Loire stuivend frisse wijn met het unieke sauvignonkarakter 		

33

vincenzo bossotti • arneis | Piemonte deze kleine, moeilijke druif is makkelijk te drinken 		

36

de alberto • verdejo | Rueda bombastische wijn met aroma’s van vanille en gember 		

40

weinhof waldschütz • grüner veltliner | Wagram proef één van de 270 beste witte wijnen van Oostenrijk 		

45

ROOD
marchese della torre • nero d’avola | Sicilië de charmantste, zachte kant van Sicilië

4,25

21,5

roseline • shiraz | Darling pittig bakkie, maar toch verleidelijk met rood fruit en specerijen

5

27

bennatti pitore • bardolino | Veneto fruitige, zachte wijn met zwart fruit in de afdronk

6

29,5

lealtanza • tempranillo | Rioja 12 maanden eikenhout, 12 maanden fles, een krachtige bek vol hout 		

33

bennatti soraighe • ripasso | Veneto baby Amarone, tweede vergisting op de droesem van zijn broer 		

40

weingut porzelt • spätburgunder | Pfalz zacht & rond, ruim 12 maanden rijping op eikenhout 		

45

château hourbanon • bordeaux blend | Bordeaux klassieker, mooi samenspel tussen rood en zwart fruit 		

50

ROSÉ
domaine de bertier • syrah & grenache | Languedoc voor de fruitige rosédrinker

4,25

21,5

ultima • grenache & cinsault | Languedoc de ultieme dorstlesser uit Carcassonne

5

27

GEDISTILLEERD VRUCHTENSAP
giboin • V.S. | Cognac zachte cognac van uitsluitend witte druiven uit de Fins Bois

5

château montifaud • V.S.O.P. | Cognac van het 150 jaar oude cognac chateau: Montifaud

6

domaine le basque • 1999 | Armagnac sinds 1200 wordt in Armagnac slechts één keer gedistilleerd

6

torres 10 • malbec, parrellada & xarel-lo | Penedes brandy, ideaal digestief met kaneel en vanille

4

château du breuil • V.S.O.P. | Calvados fruitige elegantie met minstens 4 jaar rijping

5,5

la trentina • chardonnay & gewürztraminer | Trentino grappa volgens het traditionele recept

5,5

