GAPP

Heb je allergieën?
Laat het ons even weten!
v vegetarische gerechten
vv veganistische gerechten

HELEMAAL NAKKES
Alcoholvrij bier? Gebbetje zeker? Al moet ik bekennen dat ik mijn gele
rakkers ook wel eens omwissel voor zo’n alcoholvrij exemplaar. Als je nog
moet rijden of je wilt lekker helder blijven, dan zijn dit je beste vrienden!

Heineken 0.0

3,50

Heineken / 0,0% / pilsener
licht en doordrinkbaar - fris aroma - moutig zoete afdronk

Weizen 0.0

3,50

Brand / 0,0% / weizen
fris tarwebier - romige body - kruidig - zoet aroma

Hoppy Lager

4,95

Brothers in law / 0,5% / lager
hoppig - moutig - passievrucht - citrus - grapefruit

Virgin IPA

4,95

Troost / 0,5% / ipa
volle smaak - bitter randje - citroen - limoen

*Nonnetje.
Jopen / 0,3% / ipa
licht bitter - fruitig - moutig

4,95

GEEN UILEZEIK!
Je vraagt je misschien af; ‘Wat kan er tippen aan een vers getapt biertje
met een perfecte schuimkraag?’ Ajax, de Amsterdamse grachten, eten
uit de muur en Hazes bijvoorbeeld. Zo kan ik nog wel even doorgaan,
maar soms zit het geluk gewoon in de kleine dingen. Dus, doe mij maar
een biertje van de tap!

Brand

3,25

Brand / 5,0% / pilsener
vriendelijk pilsener - frisse bite - licht bittere en knisperende nasmaak

18,00
4,95

pitcher / 1,5L

Gabbe Wit
De Eeuwige Jeugd / 6,0% / wit
helder en fris - citrustonen - fruitige en zachte afdronk
pitcher / 1,5L

wisseltap

24,00
wisselende prijs

We vertellen je graag wat er op de tap zit!
pitcher / 1,5L

wisselende prijs

EEN FRISSE BIERBLIK
Mijn blik op de wereld is altijd mooier na een paar biertjes! Met deze
dorstlessers geniet je met jouw bierblik extra van het uitzicht. Mijn
favoriet? Gabbe natuurlijk! Mijn eigen biertje!

Gabbe

4,95

De Eeuwige Jeugd / Ons eigen Casa bier! / 6,0% / blond
fris - citroengras - bittertje

Ff lekker met je bek in het zonnetje

4,95

Uiltje / 3,6% / session pale ale
fruitige aroma’s - stevige bitterheid

Cerveza Extraordinaria

4,95

Troost / 4,5% / lager
Mexicaans maisbier - citrus

*Adriaan Wit

4,95

Jopen / 5,0% / wit
fris - fruitig - zacht - aromatisch

*White Ale

4,95

Lowlander / 5,0% / wit
verfrissend - volle smaak - banaan - bloemig - kruidnagel

White Bastard

4,95

Frankendael / 5,5% / wit
cactus - lichtzurige fruitige smaak - limoen

*Eigenweiss

4,95

Bruut / 5,5% / wit
koriander - verfrissende citrusaroma’s - dorstlessend

White Cascade.

4,95

De Leckere / 5,5% / wit
kruidig - licht bitter - lychee - ananas - mango

Pandora
Maximus / 6,0% / blond
fruitig - uitnodigend bitter - tonen van lychee en citrus

* Deze bieren hebben awards gewonnen!

4,95

ENGELENPIS
Soms heb ik zin in even wat anders. Eigenwijs en complex. Verassend en
boordevol smaak. Deze bieren zorgen voor een feestje in je mond. Alsof
een engeltje over je tong piest. Een beetje gek, maar dikke mik!

Blond

4,95

Brothers in Law / 5,9% / blond
fruitig - bloemig - licht bitter - zoetig

Hoppie Blond

4,95

De Gele Kanarie / 4,2% / blond
makkelijke doordrinker - tonen van citrus en broodkorst

Lellebel

4,95

De Eeuwige Jeugd / 5,7% / blond
soepel - verfrissend - citrus - tropisch fruit

Hoppakee

4,95

Kraftbier / 4,2% / blond
vol - licht fruitig - licht bitter

New England IPA

4,95

Brothers in Law / 6,0% / ipa
fruitig - mandarijn - passievrucht - bescheiden bitterheid

Heksen & Trollen

4,95

De Molen / 6,1% / saison
kruidig - verfrissend - bittere afdronk

Applaus

4,95

Applaus / 5,5% / blond
zoetig - moutig - bittere afdronk

Pieremegoggel

5,50

Homeland / 5,9% / saison
droog - fris - hibiscus

Bloesemblond

5,50

Gebrouwen door Vrouwen / 6,2% / blond
vlierbloesem - verfrissend - citrus

Gin Weizen
Gebrouwen door Vrouwen / 6,0% / wit
gin kruiden - aroma’s van jeneverbessen - korianderzaden

5,50

HELEMAAL KACHEL
Als echte bierliefhebber ben ik zeker geen slapjanus. Deze bieren zijn vol,
soms wat zoet en hoog in alcohol. Ik zeg het maar gewoon recht voor z’n
raap, als je hier te veel van drinkt dan word je ladderzat!

Tripel

4,95

Brothers In Law / 8,4% / tripel
mango - tropisch - fris

Kaintz Tripel

4,95

Poesiat & Kater / 8,5% / blond tripel
volle smaak - koriander - citroen - dille

Skitter

5,50

De Werf / 9,0% / tripel ipa
licht bitter - perzik - abrikoos - mango

Kielzog

5,50

Homeland / 7,3% / tripel
licht bitter - korianderzaad - venkel - rozijnen

Bulldog
Frontaal / 6,0% / ipa
stevig bitter - zoetige balans - tropisch fruit

5,50

BITTERHERRIE
Bitterherrie, zo noem ik smerige bittergarnituur. Gelukkig zijn
deze bieren allesbehalve smerig, maar wel lekker bitter! Een ware
smaakexplosie voor échte vrouwen en mannen die wel wat kunnen
hebben. En geen zorgen; ons bruin fruit is altijd lekker!

*Rumoerige Roodborst

4,95

Bird Brewery / 5,8% / American amber
grapefruit - karamel - tropisch

Gladjanus

4,95

De Eeuwige Jeugd / 4,6% / white ipa
citrus - fris - hoppig bittertje - lichte body

*Saison

4,95

Bruut / 5,5% / saison
fris - bitter - droge afdronk

Doerak

4,95

Van Moll / 6,3% / ipa
fris - zoet bitter - tropisch fruit

Vonkel

4,95

De Werf / 4,2% / session ipa
flink bitter - fris - fruitig - fijne kruidigheid

*Bird Of Prey

5,50

Uiltje / 5,8% / ipa
fruitig - stevig bittertje - citrus - tropisch fruit

Lowlander IPA
Lowlander / 6,0% / ipa
verfrissend - aangename bitterheid - koriander

* Deze bieren hebben awards gewonnen!

5,50

MAFKEES
Als ouwe dibbes vind ik deze bieren net even anders. Een beetje gek,
maar verrassend lekker. Wanneer ik in een avontuurlijke bui ben, dan ga
ik voor een van deze eigenheimers.

*Pineapple Weizen

4,95

Uiltje / 5,0% / weizen
Licht zuurtje - ananas - kruidnagel - banaan

Club Tropicana

4,95

Troost / 3,8% / berliner weisse
fruitig - lichtzurig - passievrucht - zwarte bes

Gember Goud

5,50

Gebrouwen door Vrouwen / 4,6% / pale ale
lichtzurig - gember - sprankelend

SNEL WEER PLEITE
Elke maand kies ik een aantal seizoenbieren uit die nét even anders zijn.
Bieren met een sterk verhaal of die gewoon heel goed passen bij het
weer. Vraag mijn gappies om advies of kijk op de borden boven de bar
voor inspiratie.

seizoensbier

wisselende prijzen

verschillende brouwers / wisselende % / altijd goed!

* Dit biertje heeft een award gewonnen!

DRANKEN

KOFFIE
espresso
long black
cappuccino
latte
latte macchiato

2,40
2,80
2,90
3,00
3,90

IJSKOFFIE
long black
latte

K

2,80
3,00

extra shot 0,90

THEE
thee
verse gember
verse munt

2,70
2,90
2,90

FRISDRANKEN
Chaudfontaine blauw
0,75 L

Chaudfontaine rood
0,75 L

Coca-Cola
Coca-Cola zero
Fanta orange
Sprite
Fuze Tea sparkling
Fuze Tea green
Finley bitter lemon
Finley ginger ale
Fever Tree ginger beer
Fever Tree tonic
Bundaberg perzik
Bundaberg bloedsinaasappel

2,95
4,95
2,95
4,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
4,00
4,00
4,50
4,50

SAPPEN
appelsap
perensap
verse sinaasappelsap
Big Tom tomatensap

3,50
3,50
3,50
4,00

LIMONADES
Limonades van Soof*
roos - kardemom - peer - appel
blauwe bes - lavendel - zwarte bes - appel
citroen - munt - appel

*Limonades worden geserveerd met bruisend
water.

4,00

WIT
sauvignon blanc

4,50 / 22,00

Spanje / biologisch - exotisch - licht kruidig - droog sappig

pinot grigio

5,00 / 25,00

Italië / bloemig - vleugje citrus - sappig

ROSÉ
grenache - shiraz - cinsault

5,00 / 25,00

Frankrijk / licht - rood fruit - mineralig - bloemig - frisse afdronk

ROOD
tempranillo - shiraz

4,50 / 22,00

Spanje / rijp donker fruit - rond - zacht

cabernet sauvignon

5,00 / 25,00

Spanje / zwarte peper - structuur - rijp donker fruit

BUBBELS
cava brut

6,00 / 30,00

Spanje / rond - zacht - levendig

CIDER
Old Mout

4,95

4,5% - passievrucht - appel - zoet - tropisch

Bear Cider
5% - appel - zoet - zuur - klein bittertje

5,50

GIN & TONICS
Tanqueray

8,50

Fever Tree tonic - limoen

Bobby’s

9,50

Fever Tree tonic - sinaasappel - kruidnagel

KOPSTOOT
Cocktails met als hoofdingrediënt bier, jottem! Wist je dat je smaken
kunt benadrukken als je er bier aan toevoegt? Wat is die goudgele rakker
toch een veelzijdig product!

Orange delight

6,50

vodka - sinaasappelsap - suikersiroop - pilsener

Gapperol

7,50

Aperol - citroensap - Gabbe wit

Sunbrero

8,00

tequila - citroensap - suikersiroop - Gabbe wit

MIXDRANKJES
Woo Woo

6,50

Peachtree - vodka - cranberrysap

Sterk water

7,00

Sterkwater - munt - gember

Aperol Spritz

7,50

cava - Aperol - bruiswater

Dark & Stormy
donkere rum - limoensap - Fever Tree ginger beer

8,50

Wist je dat 71,3%* van mijn
gappies last heeft van
keuzestress bij de beslissing
welk biertje te kiezen?
Dus, maak je niet druk, je bent niet de enige!
Kies gewoon met je ogen dicht!

*enkel gebaseerd op mijn onderbuikgevoel

