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Naast jouw gastheer mag ik mij sinds september 2015 ook 
internationaal biersommelier noemen. Ik kan je dus het nodi-
ge vertellen over de geschiedenis van bier, het brouwproces 
en de verschillende bierstijlen. Daarnaast kan ik je adviseren 
welk bier het beste bij welk gerecht past. Om je een beetje op 
weg te helpen, hier alvast wat tips: 

Combineer lichte frisse gerechten zoals vis en salade met 
lichte frisse bieren. Combineer zware, complexe gerechten 
met donkere complexe bieren. Zoete bieren met zoete ge-
rechten geeft een minder zoete smaakimpressie. Bitter bier 
bij een kruidig, pittig gerecht maakt het gerecht nog pittiger. 
Gegrilde gerechten vragen om een bier met gebrande mou-
ten. Combineer geen vettig eten met zoete bieren, dit maakt 
het nog lomer.

Maar vooral proeven, proberen en genieten.

Niels Hoogenboom
Stibon- doemens diplom-biersommelier

Begin 2020 is een lang gekoesterde wens van ons in vervul-
ling gegaan; we hebben de voormalige rookruimte omge-
bouwd tot een microbrouwerij. Wij hebben nu dus naast het 
normale assortiment speciaalbieren ook onze eigen huisbie-
ren op tap en fles. In kleine oplages brouwen we wisselende 
bieren naar eigen recept. 

Geen bier is hetzelfde, dus we hopen u telkens opnieuw te 
mogen verrassen met onze met trots gepresenteerde crea-
ties.



Van het fust
’t Veense brouwhuys Van ’t achterrekkie    6,5% 
Ons huisbier; fris ongefilterd blond bier met citrus tonen door Amerikaanse hop

Heineken 5% 
Frisse, licht bittere bleek blonde pilsener

Birra Moretti  4,6% 
Lichte, ietwat zoetige, verfrissende pilsener met subtiele citrus aroma’s

Drie wisselende speciaal bieren op tap
Wisselend ’t Veense brouwhuys huisgebrouwen bier 

Blond, fris laag 
alcoholisch (fles)
Heineken  0,0% 
Alcoholvrije variant van de bekende Heineken pils

Amstel radler  0,0% 
Alcoholvrije variant van de amstel radler

Paulaner  0,0% 
Alcoholvrij weizen bier met tonen van banaan en kruidnagel

Amstel radler  2% 
Mix van amstel bier en sprankelend citroenwater

Van der Streek Playground      0,5% 
Alcoholarme IPA, gebrouwen met 4 soorten Amerikaanse hop, 
citrusvruchten, tropisch fruit en een aangename bitterheid

Blond, fris en fruitig (fles)
Witbier
La trappe wit  5,5% 
Fris witbier met citrusachtige geur gebrouwen door trappisten 
van de olv Koningshoeve

Blanche de Namur   4,5% 
Klassiek Belgisch witbier met tonen van sinaasappel en koriander

Weihen Stephaner    5,4% 
Klassieke Duitse hefeweißen; vol en romig met tonen van banaan en kruidnagel

Fruitbier
Boon kriek lambic    4% 
Klassieke Belgische kriek, goede balans tussen zoet van kersen en 
zuur van de lambic 

Liefmans fruitesse  3,8% 
Fris fruitbier met aardbei, framboos, vlierbes en bosbes

Rouge Max    8% 
Speciale blend van bier van hoge gisting, bier van spontane gisting 
en kriekensap.

Blond
Affligem blond  6,8%  
Blond abdijbier met een zachte smaak en een aroma van banaan, 
specerijen en citrus

Brugse zot  6% 
Goudblond bier met een zekere bitterheid

Sour
Oedipus polyamorie  5% 
Kruising tussen berliner weizen en pale ale met tropische aroma’s door 
toevoeging van mango

Boon oude geuze      7% 
Ongezoete, ongefilterde oude geuze met een friszure smaak en tonen van citrus en eik

Rodenbach Classic   5,2% 
Roodbruin bier van gemengde gisting, zachtzuur en complexe fruitigheid

Apple bandit  5% 
Verfrissende, tintelende appelcider

Blond, krachtig en hoppig (fles)
Saison
Dupont saison  6,5 % 
Uitgesproken droog koperblond bier met fijne hoparoma’s

De Molen kort en krachtig    6,1% 
Kruidige en frisse saison met veel citrus en een bittere afdronk

Boulevard  tank 7   8% 
Complexe en frisse Farmhouse ale met een grapefruit aroma en kruidige en 
aardse tonen

I.P.A.
Brewdog punk ipa  5,6% 
Lichtgoude ipa met aroma’s van tropisch fruit en een vleugje karamel

Lagunitas ipa  6,2% 
Licht zoete westcoast ipa met een aroma van citrus en dennen

Stone tangerine express  6,7% 
Hazy IPA met aroma’s van mandarijn en ananas

Tripel/zwaarblond
Affligem tripel  9,5% 
Halfzoete tripel met tonen van banaan en abrikoos en een hoppige afdronk

Gouden carolus tripel  9% 
Volmondige, iets kruidige en evenwichtig gehopte tripel

Duvel    8,5% 
Iconisch zwaarblond bier met een royale schuimkraag, zoete aroma’s en een 
alcoholische nasmaak

La chouffe blond  8% 
Ongefilterd zwaarblond bier met fruitige aroma’s en toevoeging van koriander

LaFort tripel    8,8% 
Complex, goudblond bier, aroma’s van vanille en kruidnagel, fruitige smaak van 
banaan en rode appels

Tripel karmeliet  8,4% 
Complex, fruitig zwaarblond bier met  tonen van banaan en vanille en een 
romige afdronk

Delirium Tremens  8,5% 
Bleek blonde tripel, licht moutig, kruidig en alcoholisch

Overige
Orval  6,2% 
Bijzonder trappistenbier met smaakevolutie op fles door wilde gist

Donker, zacht tot bitter zoet
Amber
Palm speciale  5,4% 
Amberkleurig bier met een lichte karamel- en biscuitsmaak en een fruitig 
gistaroma

La trappe isid’or  7,5% 
Lichtzoet amberkleurig bier met tonen van karamel

Pauwel kwak  8% 
Zacht fruitig amberkleurig bier met een licht kruidig aroma en tonen van banaan 
en zoethout

Dubbel
Affligem dubbel  6,8% 
Dubbel abdijbier met een fruitachtige karamelsmaak en tonen van vanille en 
kruidnagel

Westmalle dubbel  7% 
Rijke en complexe trappistendubbel met kruidige en fruitige aroma’s en een fris 
bittere afdronk

Porter/Stout
De Molen hamer en sikkel  5,2% 
Robuuste porter met een moutig karakter en tonen van chocola en koffie

Jopen extra stout  5,5% 
Droge stout, gebrande bittere smaak van geroosterde gerstemout

Quadruppel
La trappe quadruppel  10% 
Quadruppel met een warme, volle smaak en aroma’s van banaan, amandel en 
vanille

Chimay blauw    9% 
Zwaar en donker bier, licht zoet, uitbundige fruitige aroma’s, karamel en 
chocolade


