
 

 

 

  

 

WISSELTAP 

Uiltje Brewing Company – Life is Like a Bock of Chocolates  € 4,75 
Haarlem, Noord-Holland Bockbier 6,5% alcohol Untappd rating 3.33  
Een rijke geur met aroma's van karamel en chocolade. Vol en licht zoet met tonen van rood fruit en een vleugje chocolade. 
Een zoete afdronk. Lekker bij geroosterd vlees en gerechten met chocolade. 
 

Brouwerij Frontaal – Smooth Sailing  € 7,00 
Breda, Noord Brabant Imperial Double NEIPA 8,5% alcohol Untappd rating 3.92  
Dikke DIPA met befaamde hopcombinatie Citra en Mosaic. Er is een reden dat deze combinatie zó goed werkt en nooit saai 
wordt. Proef zelf maar! 

IPA | NEIPA | DIPA 

Uiltje Brewing Company – Fresh & Fast Blik 44 cl. € 7,50 
Haarlem, Noord-Holland Variant IPA Vanaf 5,8% alcohol   
Algemene vuistregel: Bieren met veel hop smaken zijn het lekkerst als ze zo vers mogelijk worden gedronken! Om de week 
brouwt Het Uiltje een heerlijke IPA Special, die jij binnen 72 uur kunt proeven. Vraag naar het verste bier van de kaart! 
 

Equilibrium Brewery – Einstein’s Favorite Blik 47 cl. € 13,50 
Middletown, New York IPA Triple  10,5% alcohol Untappd rating 4.38  
We took our pale ale base and hopped it with citra, mosaic, simcoe, and galaxy before a massive dose of Florida navel orange zest 
and Madagascar vanilla. This easy drinking dessert themed beer has bright notes and flavors of fresh orange slices, vanilla 
frosting, and Mom’s birthday cake in and a smooth creamy #EQjuice finish.  
 

Brouwerij Frontaal – I know what I am Blik 44 cl. € 7,50 
Breda, Noord Brabant IPA - American 5,5% alcohol Untappd rating 3.59  
Een dijk van een West Coast IPA. Heerlijk hoppig, met genoeg Citrus tonen en hars in de afdronk. 
 

Two Chefs Brewing – Funky Falcon Blik 33 cl. € 4,25 

Amsterdam, Noord-Holland American Pale Ale 5,2% alcohol Untappd rating 3.50  

Een goudkleurig bier met een mooie witte 'fluffy' schuimkraag. In de neus aroma's van mout, maar vooral ook van fruit en dan 
met name citrusfruit. In de achtergrond vind je ook een lichte kruidigheid. 
 

Uiltje Brewing Company – Me, myself & IPA Blik 33 cl. € 5,00 
Haarlem, Noord-Holland IPA  7,0% alcohol Untappd rating 3.71  

Een krachtige, zeer hoppige IPA. Het fruit spat eruit en de bitterheid is stevig. Smaakvol, bitter met een stevige hopsignatuur. 
 

Folkingebrew – Out of Space Blik 44 cl. € 7,50 
Groningen Triple NEIPA  10% alcohol Untappd rating 4.2  

We hebben weer een jetser van de ongekroonde IPA-koningen van Folkingebrew. Deze TIPA is troebel, tropisch en sappig. 
Snoeihard gehopt met Citra, Mosaic, Galaxy and Sabro, drijvend in een volslanke body. Je weet dat je deze niet wil missen.  
 

Moersleutel Craft Brewery – Idaho 7 x 7 Blik 44 cl. € 6,50 
Alkmaar Imperial Double NEIPA 8,0% alcohol Untappd rating 3.97  
We are very proud and honored to be showcasing these fantastic hops from Yakima Chief Hops. In this beer we have used 7 diffe rent 
techniques of adding hops to this beer, all of which give their own unique mark on this beer. Enjoy the full potential of Idaho-7! 
 

Rock City Brewing – Second Date Turqoise Blik 44 cl. € 6,50 

Amersfoort IPA 8,0% alcohol Untappd rating 4.11  

This second date is a refurbished Double IPA in which we used the hop slurry from the dry-hop of our previous IPA in the 
whirlpool of this new creation. Then we added a massive mix of fresh Talus, Motueka, Citra and El Dorado for dry hopping.  
 

Blitz Brewing Co. – Board Meeting Blik 33 cl. € 4,25 

Alkmaar Imperial Double NEIPA 8,0% alcohol Untappd rating 3.8  

This beast of a New England IPA is filled to the brim with Azacca, Mosaïc and Galaxy hops giving the beer it’s super tropical flavor 
and aroma with a hint of bitterness in the background. 
 

Brouwerij Frontaal – Simcoe 5th Birthday Blik 33 cl. € 4,25 
Breda, Noord Brabant Imperial Double NEIPA 8,5% alcohol Untappd rating 3.98  
Happy Birthday voor Simcoe, de hond van de brouwerij! Droge hoppige dubbel IPA, uiteraard gehopt met Simcoe hop.  



 

 

 

 


