DE KONINCK Drinks & Foods
BOLLEKE

5,2% 25cl €2,70

Speciale Belge
Licht moutig met een toets van karamel. Vlot doordrinkbaar met een zachte bitterheid.

8% 33cl €4,00

TRIPEL D’ANVERS

ons huisbier

Aaantwerpse Tripel
Een mooi evenwicht in kruidige geuren met in de smaak een zoete toets op de achtergond.

WILD JO

5,8% 33cl €4,00

Belgian Wild Ale
Fijne, grassige toetsen van de dryhopping. De geur van Wild Jo weerspiegelt z’n koppig
karakter. Het is een droog bier met een complex samenspel van smaken -door de
dryhopping en hergisting met Brett- dat eindigt met een bittere afdronk.

LOST IN SPICE

6,5% 33cl €4,00

New Antwerp Spiced Ale (NASA)
Een troebel, blond, dryspiced bier. De kruiding van kardemom, gember,
sinaasappelschil, citroen en koriander maakt het een ongewoon verfrissend bier.

15cl €4,00

“PEARLS” The brewer’s cave barrel projects

Vraag aan de bar naar onze eikgerijpte bieren met een ‘twist’.
The brewer’s cave is de speeltuin van onze meesterbrouwer. Hier experimenteert hij met
extra speciale brouwsels die rijpen op eiken vaten. Een zaligheid voor de bieravonturier.

DUVEL / DUVEL ON TAP

8,5% 25cl €4,00
33cl €4,50

Belgian Strong Ale
Frisbittere toetsen van pompelmoes, een droog aroma, welgehopt, met een bittere
nasmaak. De unieke gist van Duvel zorgt voor een feestelijke, aangename pareling.

DUVEL TRIPEL HOP CITRA

9,5% 33cl €5,20

Speciaalbier met hergisting op fles
Een aroma van groene paprika, rozen en lavendel. Door het toepassen van de dryhopping-techniek, worden deze hoparoma’s extra waarneembaar. Een stevig bittere dronk, verzacht door een
aangename pareling.

TANK 7 (USA)

8,5% 25cl €4,50

Saison/Farmhouse Ale
Een bier met een kruidig pompelmoesaroma, moutige zoetigheden en een sterk aanwezig hoppige
bitterheid. Een mooie balans tussen hopbitter en moutzoet, recht uit de USA.

‘T IJ IJWIT (NL)

6,5% 25cl €4,00

Biologisch Witbier uit Amsterdam
Een stevig witbier dat lekker doordrinkt. IJwit is gebrouwen met tarwemout, een beetje citroen en
korianderzaad, waardoor het licht troebel is en fris van smaak.

‘T IJ ZATTE (NL)

Biologische Tripel uit Amsterdam
Een moutige aanzet die overtuigend overgaat in een aangenaam bitter einde.
Het subtiele aroma doet denken aan rijpe banaan.

LIEFMANS KRIEK BRUT

Kriekenbier, gerijpt op Belgische krieken
Dieprood, complex. Een weelderig zoet, perfect gebalanceerd bier met frisse
toetsen en een sterk accent van krieken.

LIEFMANS GOUDENBAND

Gerijpt bier van gemengde gisting
Dit bier heeft een droge, licht gekarameliseerde moutsmaak, verrijkt met toetsen
die aan noten of gedroogde rozijnen refereren. Het kenmerkt zich door de zure
afdronk die doet denken aan Balsamicoazijn en rode wijn.

LIEFMANS OUD BRUIN

8% 33cl €5,00

hop

8% 25cl €4,20
33cl €4,50

gist

fruit
5,2% 33cl €3,00

VEDETT EXTRA BLOND

Premium Pils
Edel pilsbier dat zich onderscheidt door een aangename bitterheid en een fijn moutig aroma.

4,7% 33cl €3,80

VEDETT EXTRA WHITE

Traditioneel Belgische Witbier
Fris witbier met een subtiel kruidig citrusaroma. De tarwe geeft dit bier een zijdezachte textuur.
Typisch aan de Belgische witbieren is de kruiding met koriander en gedroogde appelsienschil.

5,5% 33cl €3,80

VEDETT EXTRAORDINARY IPA

India Pale Ale
Bier van hoge gisting met dryhop, wat resulteert in een fruitige neus. Denk gerust aan appelsienschil, pompelmoes en lychee, terwijl je geniet van een aangename, uitnodigende bitterheid.

VEDETT SESSION IPA

2,7% 33cl €3,60

VEDETT EXTRA PLAYA

5,2% 33cl €4,50

Session India Pale Ale
Een apart moutig, fijn bitter bier met grassige hoptoetsen die doen denken aan dennennaalden.
Het heeft een afdronk van gedroogde citrusvruchten.
Tropical Lager
Een verfrissend bier met een flinke dosis perzik, passiefruit & pompelmoes.

* VEDETT PLAYA BUCKET

5 Vedett Extra Playa in een vedett verfemmer on the rocks!

5 X 33cl €20,00
8% 33cl €4,50

LA CHOUFFE

8% 33cl €4,50

Scotch uit de Ardennen
Donker bier uit de Ardennen met een fruitig boeket. Denk aan mokka en cassis. Dit alles aangevuld
met een licht bittere toets van de hoppen.
Tripel uit de Ardennen
Dit is een aangenaam, complex bier, gekruid met koriander en gedroogde appelsienschil. In het
aroma krijg je zoetige citrustoetsen die doen denken aan appel en appelsien. Een volle kruidige
smaak, die eindigt met een fijne bitterheid.

HOUBLON CHOUFFE

9% 33cl €5,00

Imperial India Pale Ale
Dit troebel bier brengt een harmonieus evenwicht tussen kruidige smaken en bitterheid door het
gebruik van 3 verschillende hopsoorten. Een genietbier met een stevige bitterheid.

CHOUFFE SOLEIL

6% 33cl €3,80

Seizoensbier
Je ruikt meteen de dryhop in dit zomers, licht troebel bier. De volle smaak van deze doordrinker
komt van de tarwe en rogge die de gerstemout versterken. Kruidige toetsen met op het einde een
bierwaardige bitterheid.

8% 33cl €4,50

Kriekenbier uit de Ardennen
Bier op basis van Mc Chouffe aangevuld met fruit. Een aroma van krieken, aardbei, marsepein en
zoete port. Ook in de zoete smaak vinden we rood fruit, amandel en een subtiele kruidigheid terug.

LIEFMANS FRUITESSE

3,8% 25cl €3,50

LIEFMANS YELL’OH

3,8% 25cl €3,50

LIEFMANS PALE SOUR

6,9% 25cl €4,00

Fruitbier (on the rocks)
Een frisse & intense smaak van aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen.
Fruitbier (on the rocks)
Een frisse & intense smaak van ananas, appel, limoen, basilicum en vlierbloesem.

5% 25cl €3,50

Gerijpt bier van gemengde gisting
Geroosterde mout, karamel en zuur mooi in evenwicht. Een droog, zurig en verfrissend einde.

Say Cheese Van Tricht

Kaasaffineurs Van Tricht laten hun kazen al sinds 2012 rijpen in de voormalige bottelarij van
Stadsbrouwerij De Koninck. Naast hun rijpingsatelier is er ook Only Cheese, waar je hun kazen
kan proeven en kopen.

FARMDAL

150gr €6,00

BIERKAAS DE KONINCK

150gr €8,00

COMTÉ ELEGANCE

150gr €8,00

Jonge kaas uit gepasteuriseerde koekaas uit Rumbeke, Roeselaere.
2 tot 4 maanden gerijpt en vol van smaak.

Deze rauwmelkse kaas is zelf ontwikkeld door Van Tricht in samenwerking
met een boerderij uit Oost-Vlaanderen. De melk wordt onmiddellijk verwerkt terwijl ze
nog warm is van de koe. Ons enige echte Bolleke wordt toegevoegd tijdens de productie.

Harde rauwmelkse koekaas uit de Jura. Deze kaas wordt gerijpt door
Marcel Petite, een van dé vooraanstaande kaasaffineurs. Deze kaas rijpt in een moderne
kaasrijperij waar de kaas regelmatig gekeerd en gezouten wordt. De kaas is mooi fruitig en kan
op elk moment van de dag worden gedegusteerd. De leeftijd zit tussen de 10 en 12 maand.

Let’s Meat De Laet & Van Haver

The Butcher’s Store is een goedlachse rock-‘n-roll-slagerij waar de ambacht van de slager terug
naar de essentie wordt gebracht. In het atelier wordt de vergeten charcuterie terug op de kaart
gezet. De klok draaien ze 70 jaar terug terwijl er wordt gewerkt met de technologie van nu.

APEROWORSTJES

150gr €6,00

NOOTHAM met mosterd

200gr €8,00

Een mix van verschillende soorten kleine worstjes. Natuur, peper, parmezaan en chorizo.

MC CHOUFFE

CHERRY CHOUFFE
6% 25cl €4,20
33cl €4,50

mout

Bier van gemengde gisting
Dit zeldzaam blond bier van brouwerij Liefmans is een gemengd vergist bier in zijn puurste vorm,
met een klassieke mengeling van gerst en tarwe. Een ideale mix van zacht zuur en fris zoet.

Het noothammetje is het fijnste stukje uit de ham van het Zeeuws Duroc varken.
Het hammetje word lichtjes gepekeld waarna traag gegaard en met een fijne rooking afgewerkt.

Jitsk Chocolates, Ice Cream and Nuts

De zoete zonde? De zalige creaties van Jitsk Chocolates werden al omschreven als ‘een circus
voor de mond’. Naast ambachtelijke chocolade vind je er ook heerlijk zelfgedraaid ijs.

HUISGEROOSTERDE PINDA’S
Peper & Zout
Tandoori

60gr €2,90
125ml €3,50

ROOMIJS potje

Vanille
Framboos Yoghurt
Hazelnoot

BOLLEK
E
€9

yes...
you can
take a
can
home!

GROWLER

0%

LIEFMANS FRUITESSE ALCOHOL FREE

€3,50

CHAUDFONTAINE PLAT / BRUIS
COCA COLA / COCA COLA ZERO
LIPTON ICE TEA
SCHWEPPES TONIC
ALMDUDLER
MINUTE MAID APPELSIEN
MINUTE MAID APPEL

€2,50
€2,70
€2,70
€2,80
€2,80
€2,70
€2,70

KOFFIE / THEE

€2,80

Nog niet genoeg geproefd?
Neem een 1 liter blik mee naar huis.
Wij vullen ze rechtstreeks af.
*7 dagen houdbaar na afvulling.

TRIPEL
D’AN
€10 VERS
LOST IN
SP
€10 ICE

