
 

Bierkaart 
Om je een mooie variatie aan bieren te kunnen bieden, serveren wij alleen 

flesbieren. Van Ale tot pils, kortom voor elk wat wils. 

Grolsch  0.30 L  5.0%          € 3,15  Nuchtere Heit  0.30 L 0.1%      € 3,40 

Veltins 0.33 L  4.8%    € 3,15  Veltins 0.0 0.33 L 0.0%      € 3,10 

Veltins Radler 0.33 L  2.4% / 0 %   3,50/3,15  Grolsch Herfst 0.0 0.33 L 0.0%      € 3,60 
 

Bonifatius, Wad wit   Brouwdok, Weizen  0.33 L 5.2% 0.33 L 5.5% 
   

 Een krachtig fris witbier met 

een mooi bitter. Het wordt 

gebrouwen met zeewier uit de 

Waddenzee en Dokkumer 

bronwater. Het wonder van een 

zoetwaterbron op een terp aan 

het wad was het begin van de 

stad Dokkum. Van waar de 

Waddenkust werd verdedigd. . 
 

                                     € 4,75 

  Heerlijk fris Duitse stijl 

Weizen- oftewel tarwebier, 

gemaakt met 60% tarwe. Dit 

bier heeft aroma’s van banaan 

en kruidnagel, een verfijnde, 

rijke en licht zoete smaak en 

een volle, fruitige en lange 

afdronk. Gebrouwen volgens 

het Duitse Reinheitsgebot.  
                                          € 4,55 

     
Grutte Pier, Blond   Cornet, Oaked Blond   0.33 L 4.5% 0.33 L 8.5% 
   

 Een dorstlessend blond bier. 

Gemaakt met 3 granen, 

ongefilterd en bovengistend. 

Het bier heeft een fruitig 

aroma, een moutige smaak en 

een hoppige bitterheid in de 

afdronk. 

www.GruttePierBrouwerij.nl  

 

                                  € 4,70 

 

 

Een zwaar blond bier met een 

hoppige geur. Licht bitter met 

fruit en houttonen, citrusfrisse 

afdronk met subtiel vanille. In 

het brouwproces worden 

snippers eikenhout gebruikt.  

Voor extra smaakbeleving 

serveren wij dit bier met een 

pipetje Laphroaig New Oak 
voor een ‘drupje’ rook. € 5,00 

      

Kâld Kletske, Hoppich IPA   Tempest., Pacific State IPA  0.33 L 6.5% 0.44 L 6.8% 
   

 In Dokkum gebrouwen licht 

mistige India Pale Ale met 

een gebroken witte 

schuimkraag. Dit bittere 

biertype was bedoeld voor de 

Oost-Indische Compagnie. 

Extra hop zorgde voor een 

betere houdbaarheid. 

KaldKletske.nl            € 4,65 

  Deze troebele Schotse IPA is 

gemaakt met gerst, tarwe, 

haver en hop van twee, door 

‘The Pacific’ gescheiden, 

continenten. Het bier is mild, 

licht bitter en heeft smaken van 

citrus en iets dennen; een lange 

afdronk en een verwarmend 

mondgevoel.                  € 8,10 
 

Grutte Pier, Tripel   Temp., Marmalade on Rye DIPA  0.33 L 7.5% 0.33 L 9% 
   

 Ongefilterde, krachtige, drie 

granen Tripel met een fruitig 

aroma. Een volle moutige 

smaak en een zoetige 

bitterheid in de afdronk. 

Grutte Pier was een grote en 

enorm sterke Friese strijder 

die rond 1517 streed tegen de 

Saksen en Hollanders. € 4,70 

 

 

Een bijzondere Schotse Double 

IPA gemaakt met gemoute 

gerst, rogge, sinaasappelschil 

en gember. Het aromatische 

bier heeft een krachtige 

kruidige smaak met citrusbitter 

waarin ook de rogge goed te 

proeven is. Het heeft een 

stevige bittere afdronk. € 6,40 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.gruttepierbrouwerij.nl/
http://www.kaldkletske.nl/


 

     Us Heit, Amber   Gordon, Finest Scotch Ale  0.30 L 5.0% 0.33 L 8.0% 
   

 In Bolsward gebrouwen 

bovengistend amberbier 

gemaakt met medium 

gebrande mout. Dit bier is 

iets voller dan pils, heeft een 

fruitige smaak met een 

honingzoetje, volmoutige en 

fris bittere afdronk. 

                                      € 4,10 

  Deze Ale, oftewel bier van 

hoge gisting, wordt in België 

gebrouwen met een groot deel 

gebrande mout. Het is vol en 

zoet van smaak met een warm 

karakter. 8% sterk en tegelijk 

zacht door tonen van karamel. 

Met een lange, zacht bittere 

afdronk.                           € 4,85 
     

Kâld Kletske, Krêftich, Stout    Brouwdok, Bolderbock, Dbl.bock   0.33 L 5.6% 0.33 L 7.5% 
   

 

Stout komt oorspronkelijk uit 

Engeland en betekent 

krachtig en sterk. 

Aroma’s van geroosterde 

mout, vers gebrande 

koffiebonen, noten en 

pruimen geven het bier zijn 

bijzondere karakter.   € 4,65 

  Bolder Bock is een dubbel 

bock, dus met meer alcohol. 

De berkenhout gedroogde 

mout zorgt voor een licht 

rokerige geur. Het bier heeft 

een volle smaak van rozijnen 

en iets laurier en een zachte, 

weinig bittere, afdronk.  € 5,- 

     
Tempest, Old Parochial, Imp. Ale   Bonifatius, Kloosterfruit  0.33 L 13% 0.33 L 3.8% 
   

 De Old Parochial is een 

whiskyvat gerijpte Imperial 

Scotch Ale Het bier heeft een 

geur van chocolade en 

bessen, een ziltige eerste 

dronk, daarna salmiak, koffie, 

frisse tonen en iets zoet. De 

afdronk is mild met smaken 

van koffie en karamel. € 8,- 

  Klooster fruit wordt 

gebrouwen met de vruchten 

van de zwarte moerbeiboom. 

Het is een heerlijk zoet 

fruitbier met de geur van 

grapefruit. De smaak is zacht 

en fris met cassisfruit en iets 

vanille. De afdronk is mild.  

Bonifatius745.nl             € 5,- 
     

Thistly Cross, Whiskycider   Thistly Cross, Gingercider  0.33 L 6.7 % 0.33 L 4.0% 
   

 Deze ambachtelijke Schotse 

cider is gerijpt op een Glen 

Moray whisky vat waardoor 

het zachte houttonen heeft 

ontwikkeld met een vleugje 

whisky. Geserveerd ‘on the 

rocks’.  

                                       € 4,90 

 
 

 Een echte vatgerijpte cider, 

gemaakt van puur fruit zonder 

toevoegingen. Er wordt in het 

proces in twee stappen gember 

toegevoegd. De cider is 

milddroog met een vleugje 

gember. 
 

                                          € 4,90 
     

Thistly Cross, Scottish fruit cider   Fever Tree, Ginger beer (non alc.)  0.33 L 4.0 % 0.20 L 0% 
   

 

Cider gemaakt van -met de 

hand geplukte- aardbeien, 

vlierbloesem en zwarte 

bessen. Heerlijk bloemig en 

fruitig. Served on the rocks.  

It is Scottish to the core!        
                                        € 5,50 

 
 

 Deze krachtige frisdrank is 

gemaakt met een blend van 3 

soorten gember; afkomstig uit 

Nigeria, Ivoorkust en Cochin 

in India. Het resultaat is een 

licht zoete drank met een 

pittige afdronk.               € 3,50 
     

Sir James 101, Gin tonic (non alc.)   Sir James 101, Mojito (non alc.)  0.25 L 0% 0.25 L 0% 
   

 

Heb je geen behoefte aan 

alcohol maar wil je iets 

anders dan de standard 

frisdrank, probeer dan deze 

alcholvrije Gin Tonic. 

Gemaakt met extracten van 

planten, vruchten en kruiden. 

www.SirJames101drinks.com   
 

                                          € 3,75 

 
 

 Een ‘Mocktail’ met een 

heerlijke geur. Frisse munt 

zorgt samen met aromatische 

limoen en kruiden voor een 

verfijnde smaak, de bruine 

suiker zorgt voor de associatie 

met rum die traditioneel in een 

echte Mojito wordt gebruikt. 

                                          € 3,75 
     

 

http://www.bonifatius745.nl/
http://www.sirjames101drinks.com/

