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Gewijzigde 
openingstijden!
Tot en met 1 mei zijn wij op de dinsdag gesloten. Vanaf 1 
mei staan wij op dinsdag weer de hele dag voor u klaar!
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Manus 

Dampegheest
Afkomst: Castricum
Type: blond
Alc: 4,7%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,20

Antje

Dampegheest
Afkomst: Castricum
Type: weizen/ wit
Alc: 6%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,25

Kovvie Verkeerd

Baxbier
Afkomst: Groningen
Type: koffiebier
Alc: 6,8%
Inh: 75cl.
Prijs: 8,50

Dark Saison

Eem brouwerij
Afkomst: Amersfoort
Type: saison
Alc: 7,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,60

De Scheepsbouwer

Brandsma
Afkomst: Augustinusga, FR
Type: Blond
Alc: 5,2%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,35

Biscuit

Happy New Beer!

Een bijzonder nieuw bier van Friese bodem. De Isala Barrel 
Aged, gebrouwen door de Us Heit brouwerij in Bolsward, is 
een vol, krachtig en zoetig winterbier welke bijna een jaar 

lang op vat heeft liggen rijpen.

In deze oorspronkelijk voor cognac gebruikte vaten heeft ook nog 
de Frysk Hinder whisky mogen rijpen waarna het Isala bier deze 
smaken uit het hout heeft kunnen opnemen. Hierdoor is het bier 

nog complexer met tonen van onder andere eiken, vanille en fruit: 
echt een bier om goed voor te gaan zitten!

Isala winterbier . 30cl . 3,95  
 

De Britse brouwer John 
Martin eerde bij zijn aankomst in Antwer-

pen in 1909 dit bier met de unieke dry 
hopping techniek. Door toevoeging van 
hopbloemen aan het einde van de gist-
ing krijgt het zo een fruitig aroma en een 

gebalanceerde bittere smaak.

33cl . 6,9% . 2,25 

Kunst, op het etiket maar 
vooral ook in de fles.

 
Hop art is een serie van hop-
pige bieren gebrouwen door 
van de Streek samen met elke 
keer een andere kunstenaar 
die ook het etiket mag ont-
werpen. Op dit moment vind 

u dit bijzondere drietal bij 
Lekkerbier: 

links: IPA 5,0% alc. 
midden: Double IPA 8,4% alc.
rechts: Urtyp Pilsner 4,7% alc.
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