
 
 

 
 
 
 

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

VAT | Lupulus NEIPA | Brasserie Lupulus, Gouvy | (7,0 vol. % alc.) 

New England IPA, erg fruitig maar niet al te bitter. Dit bier werd éénmalig afgevuld op vat. Alle 
beschikbare vaten waren in voorverkoop al uitverkocht, maar wij hebben er één ! 
 

VAT | Gruit Passion | Drogenbos, Drogenbos | (4,0 vol. % alc.) 

Gruitbier, vergist zoals bier, maar zonder hop. De hop wordt vervangen door kruiden en 
specerijen met gelijkaardige eigenschappen. Kruidig en fruitig, dankzij de passievrucht ! 
 

VAT | Saison Dry Hopped | Belgo Sapiens, Nijvel | (5,7 vol. % alc.) 

Gedrooghopte biologische saison, met 100% Belgische hop, 4 granen die hulde brengen aan dit 
"boerenbier" en een gist die ook kenmerkend is voor deze biersoort. Droog en dorstlessend !  
 

VAT | Zjatteke Kaffe | Hoppug, Meerhout | (10,0 vol. % alc.) 

Imperial Espresso Stout, gebrouwen met versgemalen Barahona-koffie van koffiebranderij 
Mokapi uit Laakdal. 
 

VAT | Hopduction | Misery Beer Co., Harzé | (6,0 vol. % alc.) 

Cryo Pop Pale Ale, een zeer gloednieuw bier, want eind juni zat het nog in de fermentatietanks! 
Zeer aromatisch met toetsen van pompelmoes. Alweer een absolute primeur ! 
 

VAT | Black Naughty Russian Pudding | Vleesmeester, Edegem | (9,5 vol. % alc.) 

Imperial stout, met vanille, rode chili en Bourbon eikenhoutenschilfers. Exclusief op vat. Alleen 
te proeven op de brouwerij, op het ZBF en één vaatje in Speciale Belge Taproom ! En hier. 
 

VAT | Druppel #21 | Den Druppel, Aarschot | (7,0 vol. % alc.) 

Farmhouse ale, wild bier vergist met zowel Brettanomyces als met saisongist, en zeer diep 
uitgegist. Normaal gezien exclusief voor het brouwerijcafé, maar zéér uitzonderlijk ook hier ! 
 

VAT | Phi Smoked Pineapple | Alvinne, Moen | (8,0 vol. % alc.) 

Fruit sour, een blond zuurtje, maar dan gemacereerd met gerookte ananas. Heerlijk rokerig 
aroma en zeer gevarieerde smaak van zuur, ietsje bitter, zoet, gerookt en kruidig. 
 

VAT | Only In Dreams | Uncharted Brew Co., Antwerpen | (7,1 vol. % alc.) 

Hazy IPA, met heel veel Citra, Simcoe, Galaxy en Nelson Sauvin-hop. Pas op vat gezet de week 
voor de pop-up en dus alweer kakelvers ! 
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Andere dranken 
 
Chardonnay (wit)   2,50 euro 
 
Pepsi Max    2,00 euro 
Ice Tea    2,00 euro 
Water plat    2,00 euro 
Water bruis    2,00 euro 
Sinaasappelsap   2,00 euro 
 
Koffie     2,00 euro 
Thee zwart    2,00 euro 

 
Versnaperingen 
 
Taart :    2,50 euro 

- Appel-amandel 
- Frangipane-abrikoos 
- Nopkestaart 
- Chocomousse 
- Vers fruit zanddeeg 

 
Chips zout    1,50 euro 
Chips paprika   1,50 euro 
 
Kaasbordje met jonge Hollandse kaas,  
Brie, Chimay, geitenkaas en  
brandnetelkaas   6,00 euro 
 

Scan de  kaart 
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