
 
 

 
 
 
 
 

VAT : 15 cl 2,00 euro | 25 cl 3,00 euro 
 

VAT | Urine | Brasserie du Borinage, Boussu | (7,0 vol. % alc.) 

Double New England IPA, erg fruitig maar niet al te bitter. Zoals de brouwer zegt: “met een 
naam als Urine, moet je er wel voor zorgen dat het bier erg lekker is”... 
 

VAT | Onyx Amburana | Atrium, Marche-en-Famenne | (11,0 vol. % alc.) 

Barrel Aged Imperial Stout, gerijpt op Amburana-vaten uit Brazilië. Dit nieuw vat is 
middelmatig-sterk geroosterd en brengt toetsen van gegrilde kokos, vanille, kaneel en kruiden. 
 

VAT | Carrousel | De Vlier, Holsbeek | (6,0 vol. % alc.) 

Viergranen IPA van lage gisting, gerst, spelt, tarwe en haver, Saaz-hop en Simcoe-hop voor het 
verfrissende citruskarakter, en ongebruikelijk voor een IPA: lage gisting!  
 

VAT | Kölsch Inna Jungle | Brasserie de la Mule, Schaarbeek | (5,0 vol. % alc.) 

Kölsch, een samenwerking van deze nieuwe brouwerij met een andere nieuwe brouwerij, 
Brasserie La Jungle. Een eigen kijk op Kölsch, met een klein tropisch hopje voor een floraal 
aspect en verfrissende bitterheid. 
 

VAT | Yak | Stroom Brouwers, Gent | (7,0 vol. % alc.) 

Sichuan Kveik, een gloednieuw bier van een gloednieuwe brouwerij (° midden augustus), 
eenvoudige basis met alleen bleke mout en Magnum- en Styrian Goldings hop, maar vergist 
met kveik, een Noorse farmhouse gist, en zacht gekruid met Sichuan-peper. 
 

VAT | Mango Jerry | Het Brouwateljee, Lubbeek | (5,5 vol. % alc.) 

Fruit / Wit, zeer licht verzuurd witbier met amarillo-hop geweekt in witte rum en vers 
mangosap. “In the summertime, when the weather is hot”... Van dit bier is slechts 40 liter 
gemaakt, ttz slechts 2 vaten. Eén vat voor het Brouwateljee, en wij hebben het enige andere 
vat ter wereld ! 
 

VAT | Coconut Macaroon Stout | Totem, Evergem | (11,0 vol. % alc.) 

Imperial Stout, maar niet zomaar eentje. De naam beschrijft het bier perfect: een zware stout 
met kokosnoot en macarons, volmondig en zoet met massa’s aroma. 

Zomers pop-up biercafé 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andere dranken 
 
Chardonnay (wit)   2,00 euro 
 
Pepsi Max    1,50 euro 
Ice Tea    1,50 euro 
Water plat    1,50 euro 
Water bruis    1,50 euro 
 
Koffie     1,50 euro 
Thee zwart    1,50 euro 
 

 
Versnaperingen 
 
Taart     1,50 euro 
- Frangipane abrikoos 
- Pudding nougatine 
- Krieken zanddeeg 
- Chocomousse 
 
Chips zout    1,50 euro 
Chips paprika   1,50 euro 
 
Portie kaas    2,00 euro 
Portie kaas / salami  2,00 euro 

Zomers pop-up biercafé 

Scan de  kaart 


