
‘N Toeback 2020 - IDAHO7 (Blond, 9%, Scheldebrouwerij, BE)   5.5€ 
Onze Toeback tilt elke keer een andere markante hopsoort op het podium, om het 
de spotlights te geven die het verdient. Maar op is op: deze specials worden 
slechts eenmaal gebrouwen. ‘n Toeback betekent vrij vertaald ‘een zware klus’ en 
met een reden: het is bepaald geen flierefluiter en verdient aandacht en vergt 
geduld. Voor de drinker zonder haast, ‘n hoppig bier met pit.

Baskwadder Blond (Blond, 7%, Brouwerij Leysen, BE)   4.5€ 
Baskwadder blond is een licht blond bier met een evenwichtige smaak een toets 
van citrus en een zacht bittere afdronk. Baskwadder blond bevat verschillende 
hopsoorten die zorgen voor een evenwichtige maar zachte bitterheid. Baskwadder 
blond is hergist op fles hierdoor evolueert de smaak. 

Black {C} (Stout, 8%, Brasserie {C}, BE)      6,5€ 
Deze 8% vol./alc. stout zal de liefhebbers van karakterbieren met een rijke smaak 
verrassen. Gegarandeerd niet gepasteuriseerd, niet gesteriliseerd en ongefilterd, 
biedt hij doorheen de verschillende stappen van de degustatie aroma’s van 
gebrande ko�ie en cacao zowel als een harmonieuze bitterheid. 

Passe-Partout (IPA, 3%, De Dochter van de Korenaar, BE)   4.5€ 
De Dochter van de Korenaar Passe-Partout is een laag alcoholisch bier met veel 
smaak. Door het gebruik van verschillende hopsoorten ontstaat er een volle en 
frisse smaak. De frisse smaak van citrus is duidelijk aanwezig door de citra hop. 
Dankzij het lage alcoholpercentage van 3,0% en de frisheid is het een heerlijk 
dorstlessend biertje. Ideaal voor na het werk! 

Pale Ale Speciale (Pale Ale, 5.8%, Eylenbosch, BE)    5.5€ 
Deze amberkleurige Pale Ale Speciale is een traditionele Speciale Belge met een 
moderne twist. De gebruikte roggemout en fijne, op Belgische grond geteelde 
aromahoppen, geven het bier een goede doordrinkbaarheid. De aroma’s zijn eerder 
kruidig en moutig. 

Bucketlistbieren



Chou�e 40 (Belgian Blonde 8%, Brasserie d’Achou�e, BE)  5,2€
Om het 40-jarig bestaan van CHOUFFE te vieren, wilde het kaboutervolkje ieder-
een verrassen die de bieren van Brouwerij Achou�e weet te appreciëren. Ontdek 
CHOUFFE 40, een zoet en kruidig speciaalbier. Een verfrissend blondje, lichter dan 
haar grote zussen, dat verleidt met citrus- en salietoetsen.

Belgian Coast IPA (IPA, 6,2%, St-Feuillien, BE)     5€ 
De St-Feuillien Belgian Coast is een lichte IPA. Zijn kleur is donker goudgeel met 
subtiele oranjeachtige nuances. Zijn schuim is wit en stevig. Het belangrijkste 
aroma komt van hop in al zijn vormen. Hij wordt gekenmerkt door een complex 
karakter, zowel fruitig als citrus, bloemig en kruidig of lichtjes harsachtig. De 
bitterheid is hoog, qua intensiteit en diversiteit. 7 Belgische en Amerikaanse 
hopsoorten werden geselecteerd : Brewer’s Gold, Magnum, Fuggles, Northern 
Brewer, Mosaic, Citra en Cascade.

Clément (Special Blond, 5,2%, Brouwerij De Ryck, BE)    4€ 
Clément is een blond bier van Brouwerij de Ryck uit Herzele, België. Het bier werd 
in 2019 gelanceerd als ode aan Clément de Ryck en om de realisatie van de 
nieuwe productiesite van de brouwerij te vieren. Het is een heerlijk, pittig, 
lichtblonde doordrinker met 5,2% alcohol. Dit Belgische blond bier heeft een 
(k/h)oppig kantje, want elke gelegenheid is ”spéciale” genoeg om er van te 
genieten en op te klinken...

Martin’s Pale Ale (Pale Ale, 5,8%, Brouwerij John Martin’s, BE)  4,8€
Wie kent niet de Martin’s Pale Ale? Het bier dat onze voorouders "de nobelste 
Engelse Pale Ale” ? noemden ... Dit unieke bier is de vrucht van een absoluut 
buitengewone ambachtelijke techniek : na het brouwen worden echte hopbellen 
uit Kent toegevoegd. Deze techniek wordt "dry hopping” genoemd : de drank 
wordt zonder koken en op lage temperatuur bereid, zodat alleen de allerfijnste 
aroma’s en smaken van de hop in het bier worden overgebracht. 

Wisselkranen - tijdelijk op vat


