Bijna 100 jaar geleden begonnen vier bevriende brouwers even buiten Arcen de Hertog Jan brouwerij. Nog
steeds worden hier met zorg en passie bieren gebrouwJaarlijks trekt de brouwerij vele bezoekers die de Hertog Jan
bieren komen bekijken, voelen, ruiken en natuurlijk proeven.
Omdat de Hertog Jan liefhebber het meeste speciaal bier
Dit is een vaste tap voor de vier seizoensbieren van Hertog Jan

Hertog Jan Bockbier
Herfstbock van hoge gisting

Moutig en bitter-zoet met tonen
van caramel en cacao
Alcohol 6.5%

Herfst

25 cl

€ 3.75

Hertog Jan Triple
Een authentiek blond abdijbier dat
gehalte aan gist.
Alcohol 8.5%

W inter

25 cl

Leffe Royal
Mapuche

Leffe Dubbel
van de tap

Een echt product van de
Zuid-Amerikaanse zon. Je proeft
een bouquet van blauwe bosbes,
rode vruchten, perzik en abrikoos.
Alcohol 7.5%

33cl

€ 4.25

Duvel

Speciaalbier met hergisting
Licht fruitig, droog aroma, welgehopt en met een licht bittere
nasmaak
Alcohol 8.5%

33 cl

€ 4.25

Hertog Jan Lentebock

Lente

25 cl

€ 3.75

Hertog Jan Weizener
Weizen van hoge gisting

Volmondig, fris met karaktervolle
bittertonen, stevige afdronk

Z omer

25 cl

€ 3.75

Leffe Blond
Blond van hoge gisting

Verfrissend met toetsen van
vanille en kruidnagel, zachte volle
smaak
Alcohol 6.6 %

30 cl

€ 3.65

Hoegaarden Witbier

Donker speciaal bier van
hoge gisting

Zacht, licht en subtiel gekruide
citrus-smaak
Alcohol 4.9%

33 cl

€ 4.25

Aangenaam fruitig bier, gekruid
met koriander en een lichte
hopsmaak
Alcohol 8.0%

33 cl

Wit bier van hoge gisting

30 cl

€ 3.50

Liefmans Fruitesse

La Chouffe

Lente Bock van hoge gisting

Een romige en fruitige smaak met
stevige afdronk
Alcohol 7.2 %

Licht-zoet, met tonen van karamel,
lade
Alcohol 6.5 %
Te bestellen met grenadine

Gouden Carolus
Classic
Een uniek bier dat de warmte van
wijn met de frisheid van bier verenigt
Alcohol 8.5%

€ 4.25

Dubbel van hoge gisting

€ 4.50

Sprankelend aperobier met
lichtrode kleur en frisse,
intense smaak van aardbeien,
frambozen, krieken, vlierbessen en
bosbessen
Alcohol 3.8%

25 cl

€ 3.75

Radler Lemon & Lime
Verrassend zacht met de
verfrissende smaak van citrus
Alcohol 2.0%

Alcochol 5.7%

30 cl
50 cl

€ 3.85
€ 5.75

30 cl

€ 3.50

Hertog Jan Van de tap

Palm

Pilsener van lage gisting

Amberkleurig bier van hoge
gisting

Vol, met aangenaam
bittere afdronk
Alcohol 5.1%

25 cl
45 cl

Lichte karamelsmaken met een
honingachtige malsheid
Alcohol 5.2%

€ 2.90
€ 4.95

Jupiler Tap Van de tap
Pilsener van lage gisting

Fris toegankelijk, licht-zoet en
duidelijk bitter
Alcohol 5.2%

25 cl
33 cl

€ 2.65
€ 3.40

Jupiler 0.0%
Toegankelijk en fris karakter, met
een rijke moutsmaak
Alcohol 0.0%

€ 2.75

Hoegaarden Radler
Lemon & Lime 0.0%
Verrassend zacht met de
verfrissende smaak van citrus
Alcohol 0.0%

25cl

?

€ 3.00

La Trappe Isid’or
hoge gisting

Licht-zoet met een note van
karamel, zacht-bitter met een
fruitige afdronk
Alcohol 7.5%

33 cl

€ 4.50

Brugge Tripel

Alcoholvrij van lage gisting

25 cl

25 cl

€ 3.10

Wisselbier
Naast deze bierkaart hebben wij
regelmatig een leuk wisselbier.
Informeer bij onze medewerkers
naar het wisselbier wat we op dit
moment schenken.

Speciaal bier van hoge
Krachtig en bitterzoet met een
karakteristiek gerookt gistingsaroma. Het geheim zit in het historisch kruidenmengsel uit Brugge
“gruut” genaamd
Alcohol 8.7 %

33 cl

€ 4.50

Genootschapsbier

Deze allemansvriend is
speciaal gebrouwen voor een
vijftal Brabantse pannenkoekenhuizen die zich verenigd hebben
in het genootschap
Fris blond bier, bovengistend
gebrouwen, enigszins fruitig en
licht bitter in de afdronk.
Alcohol 6%

33 cl

€ 4.50
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