
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Macchiato speciaal
Caramel, vanille of hazelnoot

2,6
2,5
2,9
2,7
3
3
3,4

Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Tonic
Bitter Lemon
Rivella

Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood

2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

2,9
2,9

Fristi
Chocomel
Ranja

Fuze tea sparkling lemon
Fuze tea green
Ginger Ale
Jus d’orange
Appelsap
Verse jus

2,9
2,9
1,2

2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3,6

2,6

3
3

Thee
Vraag naar onze 5 heerlijke 
smaken

Verse munt thee
Verse gember thee
Met sinaassappel

Warme Chocomel
Warme Chocomel
Met slagroom

Hot Chocs
Warme chocomel met 
een likeur naar keuze en 
slagroom

2,8
3,3

5,7

Boskoffie 
Met een borreltje
en een bonbon

Boscappuccino
Met een borreltje
en een bonbon

Bosmacchiato
Met een borreltje
en een bonbon

Irish Koffie
Met Whiskey,
slagroom en een bonbon

French Koffie
Met Grand Marnier,
slagroom en een bonbon

Spanish Koffie
Met Tia Maria,
slagroom en een bonbon

Koffie met
Schrobbeler
Op een plankje met
Schrobbeler en een bonbon

3,1

3,2

3,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Borrel
Slagroom
Bonbon

FRISDRANKEN

WARME DRANKEN



Jonge Jenever Bols | 3,2

Oude Jenever Bols | 3,2

Vieux Dujardin | 3,2

Jägermeister | 3,2

Limoncello Luxardo | 3,2

Schrobbeler | 3,2

Likeur 43 | 3,7

Rum Bacardi Carta Blanca | 3,7

Cointreau | 3,7

Baileys Cream | 3,7

Wodka Puschkin | 3,7

Whiskey Gouden Carolus Single Malt | 6

Whiskey Paddy Irish | 4,2

Amaretto Disaronno | 3,7

Grand Marnier | 3,7

Tia Maria | 3,7

Cognac Remy Martin VSOP | 5,5

Port Rood Kopke | 3,5

Sherry Medium Osborne | 3,5

BORRELS EN LIKEUREN



Blauwe bessen | 5,5

Mango en aardbei | 5,5

Aardbei en banaan | 5,5

Bos on the Beach | 9
Limoncello, Gin, 7-up, citroen en munt

Viva la Boscafe | 9
Rode wijn, fanta, Likeur 43, sinaasappel en citroen

Woody Marry | 9
Amaretto, ice tea, grenadine, tonic en citroen

Bosmopolitan | 9
Cointreau, spa rood, ice tea, munt, citroen en komkommer

Gin Tonic ‘The Natural’ | 9
Tanqueray London dry Gin en Royal Club Tonic

ZOMERS EN TRENDY

COCKTAILS

SMOOTHIES



Bittergarnituur
Met bikkelsaus
 9 stuks| 5

 18 stuks | 10

 27 stuks| 14

Bourgondische bitterballen | 9
8 bourgondische rundvleesbitterballen,
geserveerd met grove mosterd, nacho’s en salsasaus

Mini loempia’s | 5
11 stuks geserveerd met chilisaus

Torpedo Garnalen| 6
6 stuks geserveerd met chilisaus

Chick’n Tikka | 6
6 stuks geserveerd met chilisaus

Luxe bosplank voor 2 personen  | 19.5
Rijkgevulde borrelplank geserveerd met torpedo garnalen, 
bourgondische bitterballen, knoflookbrood, coppa ham en 
pecorino chili kaas. Verrijkt met oerbrood met kruidenboter, 
honing en mosterd

Broodplankje voor 2 personen | 5
3 soorten brood geserveerd met kruidenboter, aiolo en 
tomatentapenade

Knoflookbrood | 6
9 stuks knoflookbrood, geserveerd met tomatentapenade en 
kruidenboter
Extra: Grana padano +1.00 

VOOR BIJ DE BORREL

BROOD MET SMEERSELS

BORRELHAPJES



BIEREN

La Trappe Witte Trappist | 4,8   5,5%
Het eerste en enige Trappisten witbier te wereld. Uitsluitend 
gebrouwen met water, tarwemout, gerstemout, gist en hop. Er 
worden geen kruiden toegevoegd. De saphir hop geeft het bier 
een citrusachtige geur. Een echte dorstlesser voor de zomer, 
maar waar je ook in andere seizoenen volop van kan genieten.

Paulaner Hefe-weissbier | 6   5,5%  |  0,50 l
Paulaner Hefe Weisse is een troebel geelbruin bier met een
dikke witte schuimkraag, sterke frisse citrus geuren een flu-
weelzachte smaak met tonen van gist en banaan. Het bier heeft 
een lange vrij droge afdronk met een lichte bitterheid. 

Veltins (tap) | 0,25 L  3   0,50 L  5,3    4,8%    
Veltins wordt natuurzuiver gebrouwen, met vers geoogste 
hop, het zachte bronwater en de fijnste zomergerst. Dit geeft 
Veltins die lekkere frisse smaak. De stevige volle schuimkraag 
maakt het genieten compleet.

Grevensteiner (tap) | 0,25 L  3,4  0,50 L  5,7    5,2%  
Het ongefilterde Grevensteiner Original is een robuust 
landbier, dat wordt gebrouwen met zacht bronwater en vers 
geoogste hop. Traditierijke mouten verlenen het bier zijn 
barnsteenkleurige glans en zijn volronde smaak.

Veltins Radler | 3,5    2,4%
Veltins Radler is een verfrissende biermix bestaande uit
50% Veltins pilsener en 50% citroenlimonade.

WIT BIER / WEISSBIER

PILS



BIEREN

La Trappe Blond | 4,8  6,5%
Dit sprankelende goudblonde bier heeft een aromatische,
fruitige en frisse geur. De smaak is licht moutig en licht 
zoet. Een uitgebalanceerde mix van complexiteit en eenvoud.
La Trappe blond gist licht na op de fles. 

Leffe Blond | 4,8  6,6%
Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier waar een 
vleugje bitterheid doorschemert. Door het gebruik van 
mout heeft hij een lichte, zonnige kleur die je ook 
bij de betere pilsbieren terug vindt. Hij is elegant, zacht 
en fruitig. Maar toch zorgt de smaak van bittere 
sinaasappel voor een pittige afdronk.

Blondie | 4.8  5,8%
‘t IJ Blondie is - je verwacht het niet - een Blond. Licht en 
verfrissend, subtiel moutig gecombineerd met een vleugje hop. 
Dit ongefilterde bier is een tikkeltje minder zoet dan je zou 
verwachten. Daardoor bestel je makkelijker een tweede glas 
van deze frisse dorstlesser met slechts 5,8% alcohol

La Chouffe | 5,5   8,0%
La Chouffe is een niet gefilterd blond bier dat nagist. 
Het is aangenaam fruitig, gekruid met koriander 
en heeft een lichte hop smaak.

Filou| 5,5   8,5%
Filou behoort tot de groep van sterke blonde bieren die 
hergisten op fles. Door het gebruik van Belgische en 
Tsjechische aromahoppen biedt Filou een milde fruitigheid 
en subtiele hopbitterheid. Het resultaat is een sterk blond 
bier dat best ondeugend kan zijn, maar altijd zonder kwade 
bedoelingen. 

Cornet | 5,5   8,5%
Cornet is een krachtig, blond bier van hoge gisting, met 
nagisting in de fles. Proef de volmondige warme smaak en 
unieke vanilletoets, resultaat van snippers eikenhout die 
toegevoegd worden tijdens het brouwen. Geniet van de 
lange afdronk met zachte bitterheid.

BLOND

ZWAAR BLOND



La Trappe Dubbel | 4,8 7,0%
La Trappe dubbel heeft een diepe, bruine kleur en een mooie,
beige schuim. Door het gebruik van karamelmout ontstaat 
een zacht aromatisch, karamelachtig karakter. De smaak is 
volmoutig en een tikkeltje zoet. 

Leffe Dubbel | 4,8   6,5%
Leffe dubbel heeft een volle lichtzoete en moutige smaak
van vanille, kruidnagel, toffee en karamel met een drop- 
achtige achtergrond.

Westmalle Dubbel | 4,8   7,0%
Westmalle Dubbel is een trappistenbier dat sinds 1856 wordt 
gebrouwen. Dit bier zit vol fruitige aroma’s en esters, heeft 
tonen van gebrande mout. De smaak is zoet met een verfijnde 
bitterheid.

DUBBEL

BIEREN

La Trappe Tripel | 5,5   8,0%
Fruitige geuren van perzik en abrikoos gecombineerd met een
bloemige geur. La Trappe Tripel is een klassiek trappistenbier met 
een krachtige en volle smaak. Daarnaast heeft het bier 
een kandijzoet en lichtmoutig karakter. De La Trappe Tripel 
heeft een bitter en licht droge afdronk.

Tripel Karmeliet | 5,5   8,4%
Tripel Karmeliet is een wereldberoemde Tripel gebrouwen van 
gerst, tarwe en haver volgens een recept uit 1679. De goudgele 
bier heeft een enorme fluffy schuimkraag en zit vol verfijnde 
fruitige aroma’s. 

Tripel LeFort | 5,5  8,8%
Lefort Tripel is een zoete Tripel van Brouwerij Omer Vander 
Ghinste. Zacht, zoet en krachtig! Vergis je dus niet wanneer je 
deze smaakvolle Tripel proeft.

TRIPEL



La Trappe Isid’or | 5    7,5%
Ongefilterd, lichtzoetig amberbier met een note van karamel,
dat nagist op de fles en een volle zacht-bittere smaak en 
een fruitige afdronk heeft.

La Trappe Quadrupel | 5,5   10%
De Quadruppel is het zwaarste bier van de La Trappe met een 
prachtige amberkleur. De warme, intense smaak is vol en goed
gebalanceerd. Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam bitter 
met een zoete afdronk. Quadruppel gist na op de fles en heeft 
aroma’s van onder andere banaan, amandel en vanille.

Cuvée du Chateau| 6   11%
Kasteel Cuvée du Chateau is het vlaggenschip van de brouwerij. 
Diepe, complexe aroma’s laten je genieten en geven je warmte. 
Deze Cuvée de Chateau is een perfecte begeleider van stevige 
herfstgerechten en wildschotels.

Pauwel Kwak | 5,5   8,4%
Pauwel Kwak is een iconisch amberkleurig bier van Brouwerij 
Bosteels. Dat komt door het smaakvolle bier, maar zeker ook 
door het bijzondere glas. Het zogenaamde koetsiersglas heeft 
de Pauwel Kwak veel bekendheid gegeven.

OVERIG LEKKERS

BIEREN

HET KRATJE  VAN GRADJE

De wisselkrat is een krat die  verschillende lekkere 
bieren bevat. Iedere keer gaat er een ander bier in  

en het is elke keer een verrassing. Laat je verrassen 
met een biertje buiten onze vaste kaart om!



Jopen Mooie Nel IPA | 5,80  6,5%
Geniet van de frisse en intense smaak van 
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. 
Op echte krieken gerijpt rood Belgisch fruitbier. 
Zacht mousserend verfrissend en aangenaam zoet. 

Session IPA | 5,5   4,0%
Session IPA is een fris bier met een sterke persoonlijkheid en een 
zachte kant. Een laag alcoholische IPA gehopt met citra en galaxy 
voor een fruitig karakter en uitstekende doordrinkbaarheid. met 
behoud van haar pittige karakter laat dit bier zich dus net wat 
vaker smaken.

Liefmans | 4   3,8%
Geniet van de frisse en intense smaak van 
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. 
Op echte krieken gerijpt rood Belgisch fruitbier. 
Zacht mousserend verfrissend en aangenaam zoet. 

Kasteel Rouge | 6    8,0%
Voor onze Kasteel Rouge gebruiken we Kasteel Donker 
als moederbier. Een bier voor de liefhebbers van zoete kersen met 
een overweldigend aroma. Het fruit overvleugelt de mout waaraan 
evenwel toetsen van chocolade en peper herinneren. Verrassend 
licht verteerbaar voor een vrij sterk bier.

Lindemans Kriek | 4   3,8%
Geniet van de frisse en intense smaak van 
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. 
Op echte krieken gerijpt rood Belgisch fruitbier. 
Zacht mousserend verfrissend en aangenaam zoet. 

IPA

ROSÉ / FRUITBIEREN 

BIEREN



Veltins 0.0 | 3,5   0,0%
De smaak van Veltins Pisener 0.0% zal u snel overtuigen. 
De krachtige en aangenaam prikkelende smaak verfrissen 
en overtuigen over de gehele linie. Het ideale drankje 
voor een ieder die geen alcohol wil drinken!

Veltins Radler 0.0 | 3,5  0,0%
Een intens aroma met echt citroensap, het prikkelende 
fruitzuur en de lichte bitterheid kenmerken de smaak 
van deze radler

Vrijwit Brouwerij het IJ | 5    0,5%
Een 0,5% witbier dat net zo lekker doordrinkt als de originele 
IJwit. Vrijwit is gebrouwen met citroen en korianderzaad voor een 
kruidige, frisse smaak.

Liefmans | 4  0,0%
Liefmans is een sprankelend alcoholvrij fruitbier met een 
lichtrode kleur. Het bier heeft een frisse intense smaak 
van aarbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. 

Leffe Blond | 4   0,0%
Een alcoholvrije variant van het populaire Leffe Blond. 
Dit kenmerkende bier is goudblond van kleur, vol van smaak 
en bevat toetsen van kruidnagel en vanille. Het is het eerste 
abdijbier dat geheel zonder alcohol is gebrouwen. 

Paulaner | 5,8    0,4%  |  0,50 l
Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei heeft het aroma en de 
volle body van een gewone Paulaner. Een zeer geslaagd 
alcoholvrij bier met bovendien mooie isotonische waarden, 
dus ideaal voor sporters. Lekker Duits tarwebier met een 
frisse, heldere smaak en een lichte bitterheid in de afdronk.

Jopen non IPA | 5,5  0,3%
Deze alcoholarme IPA met 0,3% wordt gebrouwen met een spe-
ciale gistsoort waardoor er tijdens het brouwproces nauwelijks 
suikers in alcohol worden omgezet. Het bier is smaakvol en fruitig 
dankzij de flinke hoeveelheid hop. Daarnaast is het bier met gerst, 
tarwe en haver gebrouwen voor moutige tonen.

ALCOHOLVRIJ / ALCOHOLARM 

BIEREN



Khipu Sauvignon Blanc  | glas 4,5  fles  22,50
Central Valley Chili
Stuivend, sappig en fris. Bleke citroenachtige kleur.
Aroma’s van passievrucht en grapefruit. 
Droge ‘crispy’ wijn.

Khipu Chardonnay  | glas 4,5 fles  22,50
Central Valley Chili
Vol, rond, romig en fruitig. Goudgeel van kleur.
Geuren van meloen en perzik. Vol en droog.

Khipu Rose  | glas 4,5  fles  22,50
Central Valley Chili
Fruitig, sappig en fris. Licht roze van kleur. 
Aroma’s van aardbeien en frambozen.
Gemaakt van de Merlot druif.

Khipu Merlot  | glas 4,5  fles  22,50
Central Valley Chili
Rond, fruitig en sappig. Donkere violet kleur.
In de geur zwarte kersen en pruimen.
Mondvullend, soepel en met een lange afdronk.

Khipu Cabernet Sauvignon  | glas 4,5  fles  22,50
Central Valley Chili
Vol, fruitig en krachtig. Diepe granaatrode kleur.
Aroma’s van rood fruit en zoete kruiden.
Mooie aangename balans tussen de fruittonen en de zuren.

Mainzer Domherr   | glas  4  fles  20
Kabinett J. Egberts
Rheinhessen Duitsland
Licht zoete wijn met een zuivere en fruitige geur.
In de smaak exotisch fruit en een aangenaam zoete afdronk.
Gemaakt van de Muller Thurgau en de Silvaner druiven.

WIJNEN
De gehele Khipu serie komt uit de Central Valley in Chili.

De naam “Khipu” staat voor het communicatiesysteem ontwikkelddoor de Inca’s, bestaande uit een serie van 
geknoopte koorden.


