
Menukaart



Welkom bij Boscafé de Busjop in Heythuysen. De 
Busjop is al sinds 1918 in gebruik als horecalocatie 
en staat bekend als de ideale start- en eindpunt 
voor al uw fiets- en wandelroutes.

Sinds de zomer van 2021 ligt de exploitatie in 
handen van Mathijs Joosten, voorheen eigenaar 
van Eetcafé ‘t Raodhoes in Neer.

We willen graag zorgdragen voor jouw ultieme 
Busjop moment!

‘Natuurlijk lekker’ bij de Busjop!

de busjop
Het toponiem de Busjop wordt verklaard als een 
stapelnaam gevormd door ‘boede’ en ‘sjop’. Wat 
schuurtje betekent.

boscafé
Een uniek horeca establissement waar men in de 
natuur kan genieten van de heerlijkste spijs en 
dranken! Een café, restaurant en feestlocatie waar 
iedereen terecht kan! 

�rtelijk welkom!
bij boscafé de busjop



Bourgondische bitterballen       8,00 / 12,00 
8 of 12 stuks met mosterd en mayonaise
Bourgondisch gemengde bittergarnituur    8,00 / 12,00
8 of 12 stuks met chilisaus en mosterd
Gefrituurde kippenvleugels      8,00 / 12,00 
8 of 12 stuks met chilisaus
Gefrituurde Nacho Bites       8,00 / 12,00
8 of 12 stuks met chilisaus 
Boerenbrood met kruidenboter     4,00
Met Busjop dip en tapenade 
Nacho’s         9,50
Met chilisaus, tomatenketchup, kruidenkaas, rode ui en lente-ui 
Busjop plank       26,50
Belegen kaas, worst, bitterballen, gemengde snacks, kommetje nacho’s, 
groene olijven en brood met kruidenboter (ook vega variant mogelijk)
Kaasplateau       13,50
Drie soorten kaas met Limburgse appelstroop, vijgen en noten
Flammkuchen traditioneel         12,00
Met spek, rode ui en Emmentaler kaas
Gemarineerde groene olijven (50gr)      2,50 

borrel�rnituur



Van 12.00 tot 16.00 uur

Lunchkaart



Sandwich Carpaccio (100 gr.)  15,50
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en tru�elmayonaise 

Sandwich gerookte zalm 14,50
Met kruidenkaas, kappertjes, salade, rode ui en een dressing van mosterd en dille

Focaccia brood met pittige kip                  12,50
Met champignons, rode ui, lente-ui en tortillachips

Tosti ham & kaas 6,50

sandwic�s





Busjop burger (200 gr.)                 16,50 
Brioche bol met een runderhamburger, 
cheddar kaas, uiencompote, augurk, 
tru�elmayonaise, tomaat, gebakken uitjes 
en frietjes  

Kipsaté (200 gr.)              16,50
Met satésaus, atjar, kroepoek, 
notenmelange, gebakken uitjes, 
salade en frietjes

Bourgondische kroketten    11,00 
Twee Bourgondische kroketten met 
mosterd (keuze uit brood of friet met mayonaise) 

Vega kroketten     11,00
Twee kaas-rucola kroketten met mosterd 
(keuze uit brood of friet met mayonaise)

Pasteitje met kippenragout   15,50
Geserveerd met een salade, frietjes en 
mayonaise

Twaalf uurtje                   13,50
Soep van de dag, boerenbrood belegd met 
boerenachterham en belegen kaas, 
gebakken ei en een Bourgondische kroket 
met mosterd  

Uitsmijter de Busjop            14,50 / 16,50
Keuze uit 3 of 5 eieren met 2 sneden 
boerenbrood belegd met coburgerham 
en belegen kaas  

Stoverij de Busjop       18,50
Pannetje met stoof geserveerd met een 
salade, frietjes en mayonaise

Bos burger 16,50
Brioche bol met een gebakken vegaburger, 
cheddar kaas, uiencompote, augurk,
tru�elmayonaise, tomaat, gebakken uitjes
en frietjes

leudals �nieten



Soep van de dag* 6,50
Dagelijks wisselende huisgemaakte soep (vraag onze gastvrouw/gastheer) 

Tomatensoep*  6,50
Huisgemaakte tomatensoep met basilicumolie en croutons

Tafelbrood 3,50
Geserveerd met Busjop dip

soepen

 
Flammkuchen traditioneel          13,00
Met spek, rode ui en Emmentaler kaas  

Flammkuchen gerookte zalm 14,00
Met rode ui, lente-ui en crème fraîche



Salade vis* 15,50
Gemarineerde zalm met drie gebakken gamba’s, kapperappel, rode ui en een dressing 
van mosterd en dille

Salade geitenkaas* 15,50
Met appel, walnoten, druiven, rode ui en aceto balsamico

Salade pikante kip* 15,50 
Met champignons, rode ui, lente-ui en tortillachips

Salade gegrilde groente* 12,50 
Met geroosterde groenten en tomatensalsa

Carpaccio traditioneel* (100gr) (geen maaltijdsalade)   15,50
Van rund met tru�elmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola
(+Ganzenlever krullen 3,95)

maaltijdsalades

*Geserveerd met ambachtelijk brood



Groepskeuzemenu Lunch



Vanaf 10 personen hanteren wij een groepskeuzemenu. U kunt zelf uw driegangen keuzemenu samenstellen uit 
onderstaande gerechten. (voorgerecht - hoofdgerecht - nagerecht)
Eén hoofdgerecht kan in overleg geruild worden met een ander gerecht van onze à la carte kaart.

voor�rechten
Soep van de dag 6,50
Dagelijks wisselende huisgemaakte soep
(vraag onze gastvrouw/gastheer)

Tomatensoep 6,50
Huisgemaakte tomatensoep met 
basilicumolie en croutons

Carpaccio traditioneel (100 gr.)           15,50
Van rund met tru�elmayonaise, 
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en 
rucola

Salade vis 15,50
Gemarineerde zalm met drie gebakken 
gamba’s, kapperappel, rode ui en een 
dressing van mosterd en dille

Flammkuchen traditioneel            12,00
Met spek, rode ui, lente-ui en 
Emmentaler kaas

hoofd�rechten
Twaalf uurtje   13,50
Soep van de dag, boerenbrood belegd 
met boerenachterham en belegen kaas, 
gebakken ei en een Bourgondische kroket 
met mosterd

Sandwich carpaccio (100 gr.)                   15,50
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
rucola en tru�elmayonaise

Busjop burger (200 gr.)                        16,50
Brioche bol met een runderhamburger, 
cheddar kaas, uiencompote, tomaat, 
tru�elmayonaise, augurk, gebakken uitjes en 
frietjes (ook vega variant mogelijk Bos burger)

Kipsaté (200 gr.)            16,50
Met satésaus, kroepoek, notenmelange, 
atjar, gebakken uitjes, salade en frietjes

Bourgondische kroketten                        11,00
Twee bourgondische kroketten met mosterd 
(keuze uit brood of friet met mayonaise)

Tosti ham & kaas                          6,50

na�rechten
Cheesecake van witte chocolade        7,50
Met roodfruit, bastogne, lemon curd 
en één bol yoghurt bosvruchtenijs

Ko�e compleet 6,50
Huisgemaakte friandises met een 
heerlijk kopje ko�e of cappuccino

Tiramisu van zomerfruit 9,00
Met roodfruitmousse, één bol 
aardbeiensorbet, lange vingers en 
verse slagroom



Avondkaart



Verrassingsmenu
  

Laat u verrassen door ons keukenteam!
U geniet dan van een viergangen 

verrassingsmenu.

Dit menu is uitsluitend per tafel te bestellen. 

43,50                                

+ Gratis 
amuse            

          
  



Carpaccio van rund* (100 gr.)                   15,50
Met tru�elmayonaise, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en rucola 
(+Ganzenlever krullen 3,95)

Tartaar van tomatensalsa en avocado* 13,50
Met een crème van tomaat en een 
stroop van aceto balsamico

Salade pikante kip* 15,50 
Met champignons, rode ui, lente-ui en 
tortillachips

voor�rechten
Trio bruchetta 13,50
Belegd met tomaat in knoflookolie en 
Provençaalse kruiden
Belegd met gemarineerde zalm en 
kruidenkaas
Belegd met geitenkaas en aceto balsamico

Salade vis* 15,50
Gemarineerde zalm met drie gebakken 
gamba’s, kapperappel, rode ui en een 
dressing van mosterd en dille  

*Geserveerd met brood, kruidenboter en tapenade

Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten



Supplement
Asperges 6 stuks    5,50

asper�s
Aspergesoep 7,00
Romige, lichtgebonden aspergesoep met 
een garnituur van asperges, 
boerenachterham en gekookt ei

Asperge traditioneel 25,00
Met 7 asperges, ambachtelijke 
boerenachterham, Roseval aardappel, 
gekookt ei en Hollandaisesaus
(Optie: gebakken zalmfilet i.p.v. boerenachterham)

Aspergesalade 15,50
Gemarineerde asperges licht gerookt, 
boerenachterham, gekookt ei en een 
bijpassende dressing



deel jouw ultieme
 

 moment 
via onze socials!

@boscafedebusjop @tripadvisor @Boscafedebusjop



*Geserveerd met brood, kruidenboter en tapenade

tussen�rechten

Risotto                             12,00 
Met Provençaalse kruiden, kalfswang 
en huisgemaakte jus

Limburgse champignonkoppen         12,00
Met gebakken Hollandse spinazie en 
een saus van eekhoorntjesbrood

Pannetje met 5 gamba’s                12,00
Gegaard in knoflookolie en een 
frisse salade

Tomatensoep*   6,50
Huisgemaakte tomatensoep met 
basilicumolie en croutons

Soep van de dag* 6,50
Dagelijks wisselende huisgemaakte soep 
(vraag onze gastvrouw/gastheer)

Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten

soepen



Al onze gerechten met een * worden geserveerd met verse groenten, frietjes en mayonaise

hoofd�rechten

Kipsaté (200 gr.)                           16,50
Met satésaus, atjar, kroepoek, 
notenmelange, gebakken uitjes, 
salade en frietjes

Schnitzel* 19,00
Met champignonroomsaus, verse 
seizoensgroenten en frietjes

Stoverij de Busjop       18,50
Pannetje met stoof geserveerd met een 
salade, frietjes en mayonaise

Varkens spareribs (500 gr.) 21,50
Met frietjes, salade en mayonaise 

Runderbiefstuk* (180 / 360 gr)           22,50
Met champignonroomsaus   29,50 
of chimichurri salsa
(+Surf & Turf drie scampi’s 3,50)

Busjop burger (200 gr.)                 16,50 
Brioche bol met een runderhamburger, 
cheddar kaas, uiencompote, augurk, 
tru�elmayonaise, tomaat, gebakken uitjes 
en frietjes  

Bos burger 16,50
Brioche bol met een gebakken vegaburger, 
cheddar kaas, uiencompote, augurk,
tru�elmayonaise, tomaat, gebakken uitjes
en frietjes



Vangst van de dag* 22,50
Wekelijks wisselende verse vis met 
een bijpassende saus

Vega pasta 16,50
Linguine pasta met champignons, spinazie, 
rode ui, lente-ui en tru�elroomsaus

Pasta scampi 23,50
Linguine pasta met 9 scampi’s, spinazie, 
rode ui, lente-ui en tomatenknoflooksaus

Supplement
Seizoensgroenten   4,50
Frietjes met mayonaise  3,50

Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten

Al onze gerechten met een * worden geserveerd met verse groenten, frietjes en mayonaise



kabouter menu
Kinderfun box 9,00
Frietjes, mayonaise en appelmoes met keuze uit frikandel,
bitterballen of kipnuggets

Tosti van kabouter Josti 6,00
Met jong belegen kaas en boerenachterham  

Mini pannenkoekjes 7,50
Met chocoladesaus en poedersuiker

Pasta met rode saus 8,00
Linguine pasta met huisgemaakte tomatensaus  

Kinderijsje 4,50
Één bolletje vanilleroomijs met verse slagroom in een kinderbeker



na�rechten
Oreo chocolade festijn 9,00
Chocolademousse, oreo, één bol vanilleroomijs en verse slagroom

Tiramisu van zomerfruit  9,00
Met roodfruitmousse, één bol aardbeiensorbet, lange vingers en verse slagroom

Cheesecake van witte chocolade 7,50
Met roodfruit, bastogne, lemon curd en één bol yoghurt bosvruchtenijs

Ko�e Compleet   6,50
Huisgemaakte friandises met een heerlijk kopje ko�e of cappuccino

Kaasplateau                    13,50
Drie soorten kaas met Limburgse appelstroop, vijgen en noten



Groepskeuzemenu Diner



Vanaf 10 personen hanteren wij een groepskeuzemenu. U kunt zelf uw driegangen keuzemenu samenstellen uit 
onderstaande gerechten. (voorgerecht - hoofdgerecht - nagerecht)
Eén hoofdgerecht kan in overleg geruild worden met een ander gerecht van onze à la carte kaart.

voor�rechten
Soep van de dag 6,00
Dagelijks wisselende huisgemaakte soep
(vraag onze gastvrouw/gastheer)

Tomatensoep 6,00
Huisgemaakte tomatensoep met 
basilicumolie en croutons

Carpaccio traditioneel (100 gr.)           15,50
Van rund met tru�elmayonaise, 
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en 
rucola

Salade vis 15,50
Gemarineerde zalm met drie gebakken 
gamba’s, kapperappel, rode ui en een 
dressing van mosterd en dille

Salade pikante kip 15,50
Met champignons, rode ui, lente-ui en 
tortillachips

hoofd�rechten
Runderbiefstuk   22,50
Met champignonroomsaus 
of chimichurri salsa 
(+Surf & Turf drie scampi’s 3,50)

Vangst van de dag 21,50
Dagelijks wisselende verse vis 
met een bijpassende saus

Busjop burger (200 gr.)                    16,50 
Brioche bol met een runderhamburger, 
cheddar kaas, uiencompote, augurk,
tru�elmayonaise, tomaat, gebakken uitjes 
en frietjes 
(ook vega variant mogelijk Bos burger)

Kipsaté (200 gr.)            16,50
Met satésaus, atjar, kroepoek, 
notenmelange, gebakken uitjes, 
salade en frietjes

na�rechten
Cheesecake van witte chocolade        7,50
Met roodfruit, bastogne, lemon curd en 
één bol yoghurt bosvruchtenijs

Ko�e compleet 6,50
Huisgemaakte friandises met een heerlijk 
kopje ko�e of cappuccino

Tiramisu van zomerfruit 9,00
Met roodfruitmousse, één bol 
aardbeiensorbet, lange vingers en verse 
slagroom



banqueting

high feesttea
wine 
beer



meer info? bekijk onze website of vraag een van onze medewerkers

trouwenafsc�id



fris rooddorstje



Ko�e  2,50
Thee  2,50
Earl Grey, Rooibos, Citroen, Groene thee 
Verse muntthee  3,50
Verse gemberthee 3,50
Verse steranijsthee   3,50
Espresso  2,50
Dubbele espresso  3,60
Cappuccino  2,70
Ko�e verkeerd  3,25
Latte macchiato  3,25
Warme chocolademelk 3,50

Irish co�ee, Irish whiskey en slagroom  7,00
French co�ee, Cointreau en slagroom  7,00
Spanish co�ee, Tia Maria en slagroom  7,00
Italian co�ee, Disaronno en slagroom  7,00

Vlaai van de dag 4,00
Luxe vlaai *indien op voorraad 4,50
Verse slagroom 0,40

Coca-Cola / Coca-Cola Zero  2,50
Chaudfontaine blauw / rood  2,50
Chaudfontaine fles 1 Liter 6,75
Sprite  2,50
Fanta  2,50
Bitter lemon  2,50
Tonic  2,50
Rivella  2,50
Ginger Ale  2,50
Jus d’orange  2,50
Fuze Tea / Fuze Tea Green  2,60
Appelsap  2,50
Apfelschorle 0.3 Liter 2,80
Fristi / chocomel  2,50
Ranja  1,10
Verse jus d’orange     5,00

fris warme dranken

�bak



Rosenhof Chenin blanc, Zuid-Afrika
Zuiver glas wijn, niet te droog met een mooie ronde smaak. 
Lekker fris. Royaal fruit in geur en smaak, sappige structuur 
en een elegante, droge afdronk.

Quartaut Chardonnay Frankrijk 
Geelgoud van kleur. Expressieve neus van kleine veldbloemen en 
licht noten. Volle, soepele smaak met fruit en iets eiken. 
Zachte structuur, fris en goed in balans.

Rueda Tresolmos Verdejo, Spanje
Lichtgeel in kleur. Zeer stuivende neus met venkel, meloen en 
een frisse kruidigheid. Extractrijke verfijnde smaak, een goede vulling, 
met tonen van wit fruit, citrus, anijs en kruiden. Zeer zacht en 
verfijnd in de afdronk. Veel smaak met een lange afdronk.
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Niersteiner, Duitsland (1L)

Cava D'arciac, Spanje

kaartwijnen wit:
32,50 per fles

27,50 per fles

24,50 per fles

4,00 per glas
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Pitnauer Zweigelt, Oostenrijk
Deze Zweigelt Classic is heel typisch: aangename frui�ng
met een duidelijk kersenaroma, licht kruidig en ronde tannines. 
Te serveren bij niet te zware vleesgerechten, gevogelte en 
wild zoals eend en ree, pasta’s, riso�o’s, harde en blauwaderkazen.

Passo del Sud 
30% Primi�vo, 30% Negroamaro, 
20% Nero di Troia, 20% Merlot. Een intense geur van kers, 
rijpe pruim en bessen met toetsen van cacao en vanille. 
Een zachte wijn met een frui�ge smaak

Thorn-Clarcke, Terra Barossa Shiraz, Australië
Dieprood, bijna zwarte kleur. In de smaak klassieke kenmerken van 
de shiraz als eucalyptus, zwarte bessen, kruidnagel en peper. 
De smaak is krach�g en complex met rijpe tannines en zachte afdronk.

Principato Pinot Grigio Rosato, Italië
In zijn neus vol rood fruit van bosaardbeien en iets bloemig. 
In de smaak fris rood fruit, licht romig en kruidig en heerlijk soepel 
met een verkwikkende afdronk

kaartwijnen rood:

4,00 per glas

32,50 per fles

27,50 per fles

24,50 per fles



onze huiswijnen



Sherry (dry/medium)  3,80
Jonge jenever  2,80
Oude jenever  2,80
Jägermeister  3,00
Schrobbelèr  2,00
Jameson Irish whiskey  5,00
Bushmills Irish whiskey  4,50
Jack Daniels Old No. 7  5,00
Remy Martin cognac VSOP  5,50

Gordon’s Dry Gin  3,50
Licor 43  5,50
Grand Marnier  5,50
Cointreau  5,50
Disaronno  5,50
Baileys  5,50
Tia Maria  5,50
Limoncello  5,50

�distilleerdlikeuren



GOUVERNEUR  
DUBBEL
Gouverneur Dubbel is 
fluweelzacht en bitterzoet van 
karakter. Het karamelmout 
geeft een unieke smaak en 
kastanjebruine kleur.
Alc. 6,5% vol.

LINDEBOOM PILSNER
0,3
Text
Alc. 4,5% vol.

GOUVERNEUR  
TRIPEL
Gouverneur Tripel is een 
goudblond, licht zoet bier, 
gekenmerkt door fijne 
hoparoma’s en een 
hopbloemige smaak.
Alc. 8,2% vol.

GOUVERNEUR STOUT OP 
HOUT
Gouverneur Stout op Hout is 
gebrouwen met een melange 
van gerstemouten. De lagering 
op eikenhout geeft een subtiel 
houtaroma en een unieke 
afdronk.
Alc. 7,5% vol.

LINDEBOOM
SAISON
Lindeboom Saison is een 
tongstrelend donkerblond, 
bovengistend bier. Gebrouwen 
met diverse moutsoorten, water 
uit eigen bron en typische 
Saison-gist. Fris en fruitig 
ongefilterd Lindeboom bier met 
een fluweelhoppige afdronk.
Alc. 5,8% vol.

LINDEBOOM KERSEN 
RADLER 2.0      
Lindeboom Kersen Radler 2.0 is 
een unieke combinatie van het 
fameuze Lindeboom Pilsener 
en sprankelend kersenlimonade. 
Gekenmerkt door een friszoete 
toets van amarena kers.
Alc. 2% vol.

LINDEBOOM CITROEN 
RADLER 2.0         
Lindeboom Citroen Radler 2.0 is 
een verfrissende combinatie van 
het fameuze Lindeboom Pilsener 
en sprankelend citroenwater. De 
ultieme natuurlijke dorstlesser.
Alc. 2% vol.

LINDEBOOM 
HERFSTBOCK
De brouwers grijpen terug naar 
de oorspronkelijke brouw-
receptuur en ondergistende 
giststam van Lindeboom 
Herfstbock; dé klassieker zoals 
oorspronkelijk bedoeld.
Alc. 6,5% vol.
SEIZOENS BIER

LINDEBOOM 
OUD BRUIN
Lindeboom Oud Bruin heeft 
een milde, zoete en frisfruitige 
smaak met een lichte 
karameltoets.
Alc. 3,8% vol.

bieren



WILDLEVEN BOCK
Dit Bockbier, gebrouwen uit 
donkere moutsoorten, doet je 
meteen denken aan een 
herfstachtige dag in het 
Veluwse bos. De smaak is iets 
zoetig met een prachtige 
moutsmaak door gebrande 
mout. Smaakvol tot ver in de 
winter door een vleugje 
kruidnagel. Schud je haar los 
en ‘go wild!’ 6,5%

WILDLEVEN AMBER
Een heerlijk Amber bier met een 
karakteristieke smaak. 
Gebrouwen volgens de 
traditionele methode, met 
nagisting op fles en ongefilterd. 
De heerlijk hoppige smaak, 
gecombineerd met een fris 
bittere afdronk, maakt het tot 
een heerlijk biertje om te 
proosten op een lang leven!
7,2%

WILDLEVEN IPA
Doordat er extra hop is 
toegevoegd aan onze Indian 
Pale Ale smaakt dit bier lekker 
hoppig en pittig. De prettige 
bittere nasmaak maakt het een 
bier om lekker lang van (na) te 
genieten. Zoals je dat kan doen 
van een lange reis. Want daar is 
IPA voor gemaakt! 6,5%

LIEFMANS  
FRUITESSE ON THE ROCKS
De smaak van Liefmans 
Fruitesse is licht zoet met fruitige 
accenten van aardbei, framboos, 
kriek, bosbes en vlierbes. Dit 
frisse rode bier komt tot zijn 
recht in het Liefmans tumbler 
glas gevuld met lekker veel ijs!
Alc. 3,8% vol.

GOUVERNEUR 
SPECIALE 140
Gouverneur Speciale 140 is een 
vlot drinkbaar, frisblond bier, 
fruitig en subtiel hoppig van 
smaak. Gebrouwen ter 
gelegenheid van het 140 jarig 
bestaan van de brouwerij. 
Alc. 5,5% vol.

bieren



LA CHOUFFE BLONDE
Een hoogblond bier uit het 
Ardens dorpje Achou�e. La 
Chou�e is een blond niet 
gefilterd bier. Door toevoeging 
van koriander en hop krijgt het 
bier een zachte, frisse en fruitige 
smaak.
Alc. 8% vol.

LA CHOUFFE CHERRY
Fruitig en zoet Belgisch bier met 
kersensmaak, gebrouwen met 
echte krieken. Een aroma 
boordevol krieken, maar ook 
sterke hints van aardbei, 
marsepein en zoete porto.
Alc. 8% vol.

TRIPEL
KARMELIET
Blond, pittig, zacht en fruitig 
driegranenbier, hergist in fles. 
Met monnikengeduld volgens 
karmelietentraditie gebrouwen, 
met tarwe, haver en gerst.
Alc. 8,4% vol.

WESTMALLE
TRIPEL
Westmalle Tripel is de Moeder 
aller Tripels. Dit is dé stijlicoon. 
De aroma's variëren van 
fruitigheid tot kruidigheid. Dit is 
een buitengewoon elegant en 
complex bier, daar is vrijwel 
iedereen het over eens. De 
Westmalle Tripel verdient het om 
vol aandacht gedronken te 
worden. 9,5% vol.

LEFORT TRIPEL
Tripel LeFort is een goudblond 
bier van 8,8% dat zich 
onderscheidt door zijn frisheid, 
fruitig aroma en een mooie 
zachte en volle smaak.  De hoge 
gist die voor dit bier gebruikt 
wordt resulteert in een bier met 
een vanille- kruidnagelaroma en 
tegelijk een fruitige smaak van 
bananen en rode appels. 
8,8% vol.

WILDEREN TRIPEL KANUNNIK
Wilderen Tripel Kanunnik is een 
toegankelijke tripel gebrouwen met 
vier granen. Gerst, tarwe, haver en 
rogge geven in een speciale 
melange deze tripel zijn unieke 
kenmerken.
8,2% vol.

GRIMBERGEN BLOND
Grimbergen Blond is een 
volmondig bier van hoge gisting. 
De smaak is fruitig en heeft een 
mooie balans tussen zoet en 
bitter. 6,7% vol.

GRIMBERGEN DUBBEL
Grimbergen Dubbel heeft een 
prachtige, dieprode 'Bourgog-
ne-kleur'. De smaak zit vol ronde 
bitters en een karamelachtige 
zoetheid. 6,5% vol.

CORNET
Een oaked, zwaar blond bier 
van hoge gisting. Het bier krijgt 
z’n subtiele vanilletoets dankzij 
de eikenhouten snippers die 
tijdens het brouwen worden 
toegevoegd.
Alc. 8,5% vol.



LINDEBOOM 0.5 

Lindeboom 0.5 heeft een bierig 
karakter en een subtiel hoppige 
afdronk. Een natuurlijke en 
verantwoorde dorstlesser met 
een unieke isotonische werking.
Alc. 0,5% vol.

LINDEBOOM CITROEN 
RADLER 0.0         
Lindeboom Citroen Radler 2.0 is 
een verfrissende combinatie van 
het fameuze Lindeboom Pilsener 
en sprankelend citroenwater. De 
ultieme natuurlijke dorstlesser.
Alc. 0,0% vol.

PAULANER 0.0 
ALCOHOLFREI 0,5L 
Paulaner Hefe-Weissbier 
Alkoholfrei heeft het aroma en de 
volle body die kenmerkend is 
voor Paulaner. Een zeer geslaagd 
Duits alcoholvrij tarwebier met 
een frisse, heldere smaak en een 
lichte bitterheid in de afdronk.
Alc. 0,0% vol.

LIEFMANS 0.0 
De smaak van Liefmans 
Fruitesse is licht zoet met 
fruitige accenten van aardbei, 
framboos, kriek, bosbes en 
vlierbes. Dit frisse rode bier 
komt tot zijn recht in het 
Liefmans tumbler glas gevuld 
met lekker veel ijs!
Alc. 0,0% vol.

LEFFE 0.0
Le�e Blond 0.0% is een blond 
alcoholvrij bier. Het is het eerste 
abdijbier dat geheel zonder 
alcohol is gebrouwen. 'Het 
alcoholvrije bier blijft trouw aan 
de kwaliteit en authenticiteit van 
de bekende alcoholhoudende 
bieren', zo zeggen ze bij Le�e.
Alc. 0,0% vol.
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