Fadøl

Kr. 60,-

Rodenbach Grand Cru, 6%, 33cl.
En klassiker i stilen “flamsk rødbrun”.
Grand Cru versionen er en blanding
bestående af 1/3 ungt øl og 2/3 på egetræ
lagret øl. Frisk syrlig smag
Kr. 58,-

Cortado						Kr. 32,Alm. kop, dobbelt espresso med steamet mælk og mælkeskum
Caffe Latte 						Kr. 35,Espresso med steamet mælk.
Latte Macchiato					Kr. 35,Steamet mælk og mælkeskum med dobbelt espresso oveni
Chococino						Kr. 42,Dobbelt espresso med steamet kakaomælk
Irish Coffee						Kr. 48,Alm. kaffe med brun farin, whiskey og flødeskum
Iskaffe med chokolade el. karamelsirup		
Kr. 42,Dobbelt espresso, kold mælk, isterninger, sirup og flødeskum
Te - Vælg imellem: 					
Frugt, sort, grøn, urte eller chai te

Kr. 25,-

Lindemans Cassis, Peach, Kriek eller
Apple, 2,5-3,5%, 25cl.

Varm kakao 						Kr. 35,Med/uden flødeskum eller mini marshmellows

Spontan gæret øl, som er tilsat frugt
under gæringen. Smagen af frugt gør den
sød og frisk, hvilket gør den rigtig god til
desserten.
Kr. 42,-

Varm kakao med mørk rom og flødeskum		
Chai Latte 						

Fra det første nip bemærker du de
fine anvendte malte, der medfører
den ekstraordinære smag - en meget
karakteristisk øl, dog ikke alt for intens.
Kr. 48,-

Kr. 48,Kr. 35,-

Super Cadix, 5,6%, 33cl.
Ny øl fra ’Antwerpse Brouw Compagnie’.
Hipster øl med frisk kraftigt humlet smag.
Kr. 48,-

Westmalle Dubbel, 7%, 33cl.
Overgæret mørk øl brygget på Klostret
“Westmalle”.
Meget velafbalanceret, kraftig smag, med
en behagelig eftersmag.
Kr. 50,Bavik super pils, 5,2%, 25cl. el. 50cl.
En rigtig belgisk pilsner. 100 % malt ingen fortynding forsikrer kvaliteten af
denne pilsner.
Kr. 35,- / 56,-

Vi udskifter en af vores haner alt
efter hvad der passer bedst til den
nuværende årstid.
Spørg tjeneren hvad der er på hanen i
dag.
“Gæste øl”

...og det søde til kaffen

Bootjes Bier, 7%, 33cl.
En frisk, gylden øl fra Antwerpen. En god,
krydret øl med et strejf af ingefær og
koriander. Den blev lanceret i 2015 og
har allerede vundet flere priser, herunder
titlen som verdens bedste belgiske Pale
Ale på World Beer Awards i 2016.
Kr. 52,-

Kr. 40,- / 68,-

Årstidens fadøl

-Alt vores kaffe/the/kakao er Fairtrade

God til:

Martins Pale Ale, 5,8%, 33cl.

B e lg iske Ø l

Geuze Mariage Parfait betyder “det perfekte
ægteskab” og er en blanding af gamle og
unge Lambic øl, som er en spontangæret
øl. Denne meget specielle øltype bliver kun
brygget i området omkring Brussel, og har
en frisk syrlig smag. Kan godt anbefales på
en varm sommerdag!

Cappuccino						Kr. 35,Stor kop, dobbelt espresso med steamet mælk og mælkeskum

Dessert

Geuze Mariage Parfait, 8%, 37,5cl.

Espresso Con Panna					Kr. 34,Dobbelt espresso toppet med flødeskum

De Koninck, 5%, 25cl. el 50cl.
Ale fra Antwerpen, som er højt værdsat
af byens borgere. Flot kobberfarve. Et
mesterligt eksempel på en traditionel
belgisk ale, der også kan nydes til
hverdag.

Fisk

Kr. 58,-

Espresso						Kr. 28,-

Kaffe og dagens kage med flødeskum eller creme fraiche

Kr. 55,-

Dagens kage med flødeskum eller creme fraiche		

Kr. 40,-

God chokoladebar (spørg tjeneren for varianter)

40g

Kr. 25,-

							90g

Kr. 48,-

Kaffe med en kaffelikør og lidt sødt til				

Kr. 55,-

Chouffe Cream					3 cl.
Belgisk øllikør på 20 % alc., serveres med isterninger.
Chouffe Coffee - varm øl med flødeskum		
7 cl.
Belgisk øllikør på 25 % alc., der består af destilleret øl og kaffe.

Kr. 30,Kr. 42,-

Mad

Overgæret lys øl brygget på Klostret
“Westmalle”. Behagelig krydret smag,
med tydlig vanilje, honning og koriander.
Tør og humlet eftersmag.

V ar m e d r ikke

Almindelig filterkaffe					Kr. 25,-

Westmalle Tripel, 9,5%, 33cl.

Denne øl udskifter vi jævnligt, så
spørg tjeneren hvad der er på hanen.

Saison Dupont Biologique
5,5%, 25cl.
Økologisk kobberfarvet overgæret
’Saison øl’. Let bitter, der går over i en
frugtagtig og blomstret smag. Plejer du at
foretrække en almindelig pilsner, så vil du
blive overrasket over denne lækre Saison
øl.
Kr. 48,La Chouffe, 8%, 33cl.
Ufiltreret blond øl. Behageligt frugtagtig
øl, krydret med koriander, friske citrus og
frugtnoter, let humlet. Er ikke en juleøl
på trods af nissen på flasken. Det siges
nemlig, at en nisse hviskede bryggeren
opskriften i øret.
Kr. 55,-

Troubadour Obscura, 8,2%, 33cl.
En mild stout. Rødbrun belgisk ale domineret af malten i både smag og duft.
Let chokoladearoma og behagelig smag
af humle.
Kr. 56,-

Belgiske øl er ren forkælelse
Den 30. november 2016 blev belgisk ølkultur optaget på UNESCOS liste over
verdenskulturarv. Det skyldes både det store varierede udbud, den generelt meget
høje kvalitet og ikke mindst den levende øltradition og –historie, som man finder i det
lille kongerige.

Troubadour Westkust, 8,5%, 33cl.
Mørk øl med aroma af humle, ristet malt,
kaffe og strejf af chokolade og vanilje.
Smagen er en balance mellem ristet
malt og kaffe, efterfulgt af en stærk men
behagelig bitterhed, og den har en lang
humlet eftersmag.
Kr. 58,-

Mange af de øltyper, man i dag kan få serveret over hele verden, har sin oprindelse
i Belgien. Det gælder bl.a. de populære frugtøl samt typerne ”Dubbel”, ”Tripel” og
”Saison”.

Guldfarvet porse-øl fra området ‘De
kempen’ i den sydlige egn af Holland
og den nordlige egn af Belgien. Brygget
efter en opskrift, fra den tid, hvor det var
almindeligt at bruge porse i stedet for
humle. Krydret og let bitter smag.
Kr. 58,Duvel, 8,5%, 33cl.
Duvel betyder “djævel”. Glider let ned,
men har en djævelsk eftervirkning!
Populær, især blandt de unge i Belgien.

Nogle belgiske øltyper som fx lambic, gueuze og flamsk rød øl er endda umulige at

Kr. 55,-

brygge andre steder i verden, fordi de kræver særlige gærstammer og bakterier, der
kun findes i bestemte områder i Belgien.

Straffe Hendrik, 9%, 33cl.

Gulden Draak, Tripel, 10,5%, 33cl.
“Den Gyldne Drage” er en fremragende
mørk tripel i dekorativ flaske. Dejlig blød,
rund og fyldig smag. Kåret til verdens
bedste øl i 1998!
Kr. 60,-

Gageleer, 7,5%, 33cl.

I alt mener man, at der findes omkring 1500 forskellige belgiske øl – og enhver
belgisk øl med respekt for sig selv har sit eget specielle glas, som øllen serveres i, for
at den kommer bedst til sin ret.
Vi bestræber os på at servere alle øl i deres eget specielle glas, da det vil gøre

En gylden triple der har en dejlig aroma
med strejf af sort peber, koriander,
ingefær og en smule appelsin. Blandingen
af seks særlige sorter af malt giver denne
øl en velafbalanceret og kraftfuld smag.
Kr. 62,-

oplevelsen ekstra god. Af praktiske årsager (det er lov at vaske glassene i

Hercule Stout, 9%, 33cl.

en opvaskemaskinen), skyller vi glassene med koldt vand, så evt. rester af

Hercule Stout er en sort, uigennemsigtig
Stout med middelkraftig beigefarvet
skum. Smagen er fyldig og domineret af
mokka og chokolade med toner af frugt
og karamel.
Kr. 65,LaTrappe Isid’or, 7,5%, 33cl.

afspændingsmiddel bliver fjernet - derfor er vores glas våde ved servering.

Brygget i 2009 i anledning af
125-års jubilæum af klostret O.L.V. van
Koningshoeven. La Trappe Isid’or er
ravfarvet med en antydning af karamel og
har en frugtagtig eftersmag.

Kr. 56,-

La Trappe Bockbier, 7%, 33cl.
Dette er verdens eneste Trappistebockøl brygget på Onze Lieve Vrouw van
Koningshoeven abdij i den sydlige del af
Holland. En mørkerød sæsonøl på byg og
hvede, let bitter med en behagelig sød
eftersmag.
Kr. 58,Brugse Zot, 6%, 33cl.
Opkaldt efter indbyggerne i Brugge,
som i gamle dage blev kaldt ‘zotten’ eller
‘skøre’. Frisk blond ale. Bryggeriet ‘De
Halve Maan’ har fået flere kvalitetspriser
for denne øl.
Kr. 50,-

La Gauloise Blond, 6,1%, 75cl.
Let bitter, elegant og frugtagtig ale med
en humlet aroma. Gauloise Blonde er en
ikke for stærk men fyldig øl med karakter
og en frisk smag.
Kr. 125,Gouden Carolus Classic, 8,5%, 75cl.
Sagnet fortæller, at kejser Carl V gav sine
krigere “sort øl” for at de kunne få mere
“courage” i deres gøremål. Fyldig mørkebrun ale.
Kr. 135,-

Pater Corsendonk, 6,5%, 33cl.
Blid, mørk, ale. Nærmest karamelagtig
maltet smag, som frembringer frugtrige
toner, med kun svage bitre nuancer.
Kr. 55,-

Rochefort 6, 7,5%, 33cl.
Rochefort 8, 9,2%, 33cl.
Rochefort 10, 11,3%, 33cl.

Kr.60,Kr.64,Kr.70,-

Disse 3 øl er brygget på klosteret Abbaye de
Notre Dame de Saint-Rémy. Rochefort 10
og 8 er mørke øl, hvor 10 har den kraftigste
smag, mens 8 er lidt mildere. Rochefort 6 er
derimod en let og tør blond øl. Nummeret på
øllen fortæller, hvor mange uger øllen har
ligget på lageret og modnet.

Glutenfrie øl
Brunehaut Blond, 6,5%, 33cl.
Brunehaut Amber, 5,5%, 33cl.
Brunehaut Triple, 8%, 33cl.
Siden 2002 brygger Brasseri
de Brunehåut med stor succes
økologisk glutenfri øl.
Kr. 55,-

Alkoholfri specialøl
Spørg tjeneren hvilken alkoholfri specialøl vi har på køl i dag.

