TRIPEL

BLOND
Grolsch - Blond Beugel 6.7% 45cl NL

6.50

De Eeuwige Jeugd - Lellebel 5.7% 33cl NL

6.00

gebrouwen met abdijgist, bloemige geur
en een licht bittere smaak

“een echte Mokumse meid die haar wulpse karakter
en onbezonnen jeugdigheid eeuwig zal behouden”
de Lellebel heeft tonen van passievrucht en citrus

TAP
Grolsch - pils 25cl | 50cl | pitcher 2.90 | 5.60 | 15.50
Peroni - pils 25cl | 50cl
3.60 | 6.90
Grolsch - Weizen 30cl
4.50
Meantime - London IPA 25cl
4.50
Grimbergen - Blond / Dubbel / wisseltap 25cl
4.50
Speciaalbier wisseltap 25cl
v.a. 4.50

TA P WA N D Tap zelf je bier! Kies uit

10 speciaalbieren op onze tapwand.
Ta p k a a rt e n z i j n t e v e r k r i j g e n a a n d e b a r .

ALCOHOLVRIJ /ALCOHOLARM
Grolsch - Weizen 0.0% 30cl NL
Grolsch - Radler Citroen 0.0% 30cl NL
Grolsch - Pils 0.0% 30cl NL
Liefmans - Fruitesse 0.0% 25cl NL
Lowlander - Wit 0.0% 30cl NL
Van Moll - Wanderlust IPA 0.3% 33cl NL
Lowlander - Organic blonde ale 0.3% 33cl NL

3.20
3.00
3.00
3.50
4.20
4.80
4.80

Desperados - Tequila 5.9% 33cl FRA
Brouwerij ‘t IJ - Biri 4.7% 33cl NL
Lowlander - Floral Ale Hibiscus 3.8% 33cl NL
Grolsch - Radler citroen 2.0% 30cl NL
Delirium - Red Fruit 8.0% 33cl BE
Liefmans - Fruitesse 3.8% 25cl BE
Lindemans - Kriek Lambic 3.5% 25cl BE
Apple Bandit - Apple Cider 4.5% 30cl NL

Paulaner - Hefe weissbier 5.5% 50cl DUI

5.60

Weihenstephaner - Hefe Weissbier 5.4% 50cl DUI

5.60

het bekendste Duitse weizenbier met een
spankelend fruitig karakter en lichte bitterheid
licht romig met tonen van banaan
het Benedictijnse klooster brouwt sinds 1040 en is
daarmee de oudste nog bestaande brouwerij ter wereld

Brouwerij ’t IJ - IJwit 7% 33cl NL

behoorlijk wat steviger dan de meeste witbieren en
voorzien van koriander

5.20

Lowlander - White Ale 5.0% 33cl NL

5.00

BRLO – Berlin Jam Weisse 4.0% 33cl DUI

4.80

Texels - Skuumkoppe 6.0% 30cl NL

4.50

Vedett - Extra White 4.7% 33cl BE

4.00

botanisch witbier, met Curaçao sinaasappel,
elderflower en kamille
deze remix van vlierbessen, bosbessen, bramen,
rode en zwarte bessen levert meer fruitige waanzin
op dan de Berghain om 04.00 uur
karaktervol donker witbier met diverse hopsoorten en
bovengisting voor extra smaak
een licht troebel witbier, met een kruidig en
citrusachtig aroma

5.80

deze easy tripel is een behoorlijke beuker,
friskruidig en gevaarlijk doordrinkbaar

Oedipus - Thai Thai 8.0% 33cl NL

5.80

Cornet 8.5% 33cl BE

5.20

Grimbergen - Tripel 9.0% 33cl BE

5.20

Brugse Zot - Blond 6.0% 33cl BE

4.90

Brouwerij ‘t IJ - Zatte 8.0% 33cl NL

5.20

Jopen – Trinitas Tripel 9.0% 33cl NL

5.00

Karmeliet - Tripel 8.4% 33cl BE

5.00

La Trappe - Tripel 7.0% 33cl NL

4.80

zwaar blond bier met een subtiele en
eigenzinnige houtsmaak en een lange afdronk
goudblond met een rijke schuimkraag en
een fruitig en kruidig aroma

Duvel Moortgat - Duvel 8.5% 33cl BE

de moeder van alle blondbieren, pittig en
prikkelend, licht kruidig en heerlijk dorstlessend

Schelde – Lamme Goedzak 7.0 33cl BE

vol in de mond, fris in de neus en een
lange nasmaak, met een goede balans tussen
fruitigheid en prikkelende bitterheid

4.90
4.90

4.90

Antwerpse Brouw Compagnie - Seef 6.5% 33cl BE

4.50

deze fruitige blonde is met koriander gekruid en heeft
een lichte hop smaak
een historisch bier uit Antwerpen met roots tot
in de 16e eeuw. Zes keer Werelds Best/Goud op
de belangrijkste bierwedstrijden

gebrouwen met Thaise kruiden en specerijen: galanga,
koriander, chilipeper, sinaasappelschil en limoengras
uiterst volronde en pittige smaak, ontstaan door
de blonde kandijsuiker en de subtiele mengeling
van zachte en bittere hopsoorten
biologisch zwaar blond bier, met een zoete
fruitige smaak en een fijne droge afdronk
met 3 granen: gerst, haver en tarwe en tonen
van vanille en laurier
heerlijk fruitig bier met smaken van banaan,
vanille en sinaasappel

Achouffe - La Chouffe 8% 33cl BE

karaktervol trappistenbier en naamgever van deze
bierstijl. de volle, verwarmende en intense smaak
is moutig met zoete tonen van dadel en karamel

Oedipus - Mannenliefde 6.5% 33cl NL

5.50

De Molen - Kort & Krachtig 6.1% 33cl NL

5.50

5.80

Bird - Datisandere Koekoek 5.6% 33cl NL

Bird - Rumoerige Roodborst 5.8% 33cl NL

5.50

fris, fruitig en licht hoppig. het robijnrode bier
heeft een geur vol grapefruit, tropisch fruit en lichte
karameltonen. verkozen tot Nederlands beste amber bier

Pauwel - Kwak 8.4% 33cl BE

4.80

De Molen - Op & Top 4.5% 33cl NL

4.80

bier met een rijke historie. de smaak heeft een
licht moutig aroma en een fruitige afdronk
een bijzonder bier dat makkelijk te drinken is.
de bitters van hop en het zoete van mout maken
het bier erg fijn van smaak. een goede dorstlesser
een doordrinkbaar, licht moutig bier met toetsen
van karamel en kaneel

4.00

5.60

Delirium - Nocturnum 8.5% 33cl BE

5.00

deze American Brown is een kastanjekleurig, vol bier
met karamel-, noten- en lichte koffietonen. Een topper
waardoor je beslist nog niet naar huis gaat

een medium body met een evenwichtige zoetheid
en een toon van walnoot. aroma’s van rijk
geroosterde karamel en vruchten

3.90

= glutenvrij
= een boom geplant
per verkochte liter

5.50

DAVO - The Don 9.0% 33cl NL

6.00

eikengerijpte imperial stout. saint Dmitri Donskoj,
ook wel ‘The Don’ genoemd was in de 14e eeuw heerser
in Noord–Rusland en Prins van Moskou. Een geducht krijger
die het opnam tegen de Tartaren en Mongolen naar verluidt
zou hij meer dan eens zijn tegenstanders dronken hebben
gevoerd alvorens de strijd in te gaan

Schelde - Oesterstout 8.5% 33cl NL

robuuste stout vol donker fruit en karamel,
met een rijke bitterheid van hop en geroosterde mout

5.80

Uiltje - Bird of Prey 5.8% 33cl NL

5.50

DAVO - Surf Ale 6.4% 33cl NL

5.50

Lowlander - IPA 4.5% 33cl NL

5.50

Brewdog - Punk IPA 5.6% 33cl SCH

5.50

De Molen - Vuur & Vlam 6.5% 33cl NL

5.50

Uiltje - Dikke Lul 3 Bier 5.6% 33cl NL

5.50

Brewdog - Vagabond 4.5% 33cl SCH

5.50

Two Chefs - Funky Falcon 5.2% 33cl NL

5.00

Jopen – Blurred Lines NEIPA 5.3% 33cl NL

4.80

Vedett - IPA 6.0% 33cl BE

4.50

botanicals als ketoembar (korianderzaad) en delicate
aziatische witte thee herkenbare hoppige bitterheid,
maar met frisse citrus en kruidige, aromatische tonen
het tropisch fruit knalt je glas uit. mango,
ananas, grapefruit, lychee en nog veel meer. in de
afdronk toont deze IPA zijn bittere spierballen
een sterk gehopt bier. de hop zorgt voor fruitige
en bloemige aroma’s met een aangename bitterheid

STOUT & PORTER

een porter met veel koffie- en chocoladetonen
in het aroma en licht-gebrande smaken.
een donker bier net zo puur als pure chocolade

Bird - Nognietnaar Huismus 6.4% 33cl NL

in de geur toetsen van karamel, mokka, pure
chocolade, drop en koriander. in de smaak is dit
bier zacht met een opkomende bitterheid van hop

een frisse knaller met drie fruitige hopsoorten.
deze kruidige dorstlesser werd meerdere keren
verkozen tot beste saison van Nederland

Two Chefs - Howling Wolf 8.0% 33cl NL

DUBBEL

Sint Bernardus Pater 6 6.7% 33cl BE

bij hoge temperatuur gefermenteerd om het pittig
en verfrissend te maken

Flying Dog – Snake Dog 7.1% 35.5cl USA

5 verschillende hopsoorten geeft zijn op citrus
gebaseerde kracht. Aroma’s van sinaasappel en tropisch
fruit temperen de licht pikante frisheid, waardoor
Snake Dog een complexere soort West Coast IPA wordt

aroma’s van ananas en citrus. fris, blond, hoppig bier

FARMHOUSE ALE / SAISON

AMBER

I.P.A.

smaakvol met een uitgesproken hopkarakter. het
tropisch fruit vliegt je tegemoet

stevige saison met hinten van fruit, karamel en citrus

De Koninck - Bolleke 5.2% 25cl BE

weizen & wit

Davo - Road Trip 8.5% 33cl NL

5.20

een zeer stevig, vol blond bier
pas op voor roze olifanten!

een donkere amber met veel hop
in de smaak en aangename bitters

4.80
4.80
4.80
3.00
5.00
4.00
4.00
3.20

6.50

gebrouwen met kardemom, koriander en citroengras,
de toevoeging van deze kruiden geven deze tripel
een onderscheidend karakter en een frisse smaak

Delirium - Tremens 8.5% 33cl BE

Maximus - Brutus 6.0% 33cl NL

FRUIT, ZOMER & CIDER

Grolsch - Kruidige Tripel beugel 8.0% 45cl NL

5.80

een hoppig Pale Ale met een duidelijk bittertje en
fijne grassige en fruitige tonen, in harmonie met de
biscuitachtige smaak van de granen
gebrouwen met 100% gemoute gerst en Amerikaanse hop
licht, fris, en zeer goed doordrinkbaar bier met
citroengras. dankt zijn naam vooral aan de funky
hopsoorten die gebruikt worden
fruitig & juicy. aroma’s van citrus, passievrucht,
perzik, ananas en mango.

5.50

zachte IPA, lichte fruitsmaak en subtiele hoppen

QUADRUPEL & BARLEy WINE
De Molen - Bommen & Granaten 11.9% 33cl NL

zoek dekking!
een barley wine met een body waar je u tegen zegt.
hij is zwaar, smaakvol en zoet

6.00

5.50

Straffe Hendrik - Quadrupel 11% 33cl BE

5.50

Brouwerij ’t IJ - Struis 9.0% 33cl NL

4.80

rijk bier en intens donker, volmondig van smaak.
kruidig aroma met elegant licht geroosterde toetsen
een toegankelijke barley wine met duidelijke
tonen van chocolade en gedroogd fruit

5.50

Alderbastend - Flinke Freek Tripel 8.2% 33cl NL

5.50

hol de bene d’r onder en de gang d’r in

Gouden Carolus - Cuvee Whisky Infused 11.7% 33cl BE

verrijkt met een infusie van Gouden Carolus
Single Malt Whisky. dit resulteert in een uniek bier:
krachtig en volmondig met subtiele toetsen van
vanille, eikenhout en chocolade

LOKAAL UIT DE ACHTERHOEK
Fightstreet - Hoppy Blonde 6.8% 33cl NL

vaak bu’j te bange

Brouwerij Brouwersnös & Bronckhorster Brewery
deze twee achterhoekse brouwerijen zijn het hele jaar
t e v i n d e n o p d e t a p wa n d . C h e c k d e wa n d w e l ke va n h u n
bieren op dit moment beschikbaar zijn.

GROTE TAFELFLES
Straffe Hendrik - Heritage 11.0% 75 cl BE

de speciale versie van de quadrupel.
een jaar op eiken houten vaten gelagerd,
waarbij elke lagering per jaar op andere vaten
een wisselend smaakpallet geeft. de tannine
vormt een harmonieus geheel met de speciale mouten.
de flessen kunnen meerdere jaren verder rijpen.

Eeuwige Jeugd - Bullebak 7.7% 75cl NL

een bijzondere blend: weizen tripel!
Een stevig en uitgesproken speciaalbier met
een tropisch en fruitig karakter. aroma’s van
banaan en peer komen samen met romige hints
van mout en karamel in de smaak. Er is een
subtiel bittertje aanwezig dat de verschillende
smaakinvloeden op fraaie wijze balanceert.

Achouffe - La Chouffe 8% 75 cl BE

deze fruitige blonde is met koriander
gekruid en heeft een lichte hop smaak.
het is een ongefilterd bier, dat zowel op fles
als in het vat hergist

38.00

combineer je biermenu met een bite
c h e c k o n z e ‘ s n a c k s & b i t e s ’ k a a rt
BIERMENU’S

12.50

Menu 1: De Proeverij

p.p. 15.00

Menu 2: Vrolijke Vogels

p.p. 19.00

Menu 3: Blonde Bazen

p.p. 18.00

Menu 4: Triple Trouble

p.p. 16.00

Menu 5: Rondje Tap

p.p. 15.00

voor de bier-avonturier • laat je verrassen
met proefglazen van 5 verschillende craft- en
seizoensbieren • inclusief een plank met
bijpassende hapjes • vanaf 2 personen
IJ wit • rumoerige roodborst •
funky falcon • bird of prey
brugse zot • seef • lellebel • cornet

10.00

IJ zatte • DAVO road trip •
grolsch kruidige tripel beugel
peroni • grimbergen wisseltap •
meantime ipa • grolsch wisseltap

Zelf bier tappen bij De Kompaan
De Tapwand
Op onze tapwand vind je 10 verschillende speciaalbieren
die je zelf mag tappen.

COCKTAILS
HOPTAILS

GIN TONICS
7.50

the first
Betalen per centiliter bier
De tapwand werkt met een pasje waar je een bedrag op laat
zetten. Een soort prepaid bierkaart eigenlijk dus.
Met deze pas betaal je per centiliter bier. Zo is het
mogelijk om een slokje bier te proeven of om een geheel
gevuld glas te tappen. Jij bepaalt de hoeveelheid!

gin: Tanqueray dry - tonic: finley - citroen & limoen

De productie van Tanqueray Gin begint bij een neutrale
spirit die van graan gemaakt wordt. Deze wordt verrijkt
met het beste van vier botanicals: jeneverbessen,
engelwortel, koriander en zoethout.

8.50

the second
gin: beefeater dry - tonic: fever tree aromatic pink grapefruit

Het pasje is te verkrijgen aan de bar of bij een medewerker
en het tegoed is onbeperkt geldig. Is je tegoed op? Dan
zetten we er weer het door jou gewenste bedrag op.

Beefeater is de enige internationale premium gin die nog
altijd in Londen aan de Thames wordt gedistilleerd. Sinds
1860 is het recept, gebaseerd op negen karakteristieke,
botanische kruiden, ongewijzigd.

Voor de pas vragen we een borg, die je terug krijgt als
je de pas weer inlevert.
Je mag het pasje natuurlijk ook gewoon mee naar huis
nemen om deze bij je volgende bezoek weer te gebruiken.

the third

De bieren op de tapwand wisselen regelmatig. Kijk op
de borden, op onze website of op de tapwand zelf welke
bieren er op dit moment te tappen zijn.

De Taptafel
Zijn jullie met een groep (vanaf 6 personen) en hebben
jullie zin in een gezellige avond met pils? Dan biedt
de taptafel uitkomst. Aan deze grote hoge tafel tap je
helemaal zelf je Grolsch pils of Peroni pils. Wie van
jullie groep tapt het beste en wie heeft 2 hele grote
vingers schuim?

Betalen per kilo bier
In de taptafel staan een fust bier en een weegschaal.
Op het moment dat jullie groep er klaar voor is starten
we het weegmoment. Het fust bier wordt op de weegschaal
gezet en het gewicht wordt genoteerd. Aan het einde van
de avond wordt het fust nogmaals gewogen en je betaalt
dan voor het aantal getapte kilo’s bier.

10.00
gin: hendrick’s - tonic: fever tree premium indian - komkommer

Hendrick’s Gin wordt gemaakt met twee soorten ketels,
een “Carter-Head” ketel en een koperen “pot” ketel.
Samen creëren ze een buitengewoon zachte gin met een
ongebruikelijk karakter en een subtiele smaakbalans.

the fourth
gin: bobby’s - tonic: fever tree mediterranean sinaasappel & Kruidnagel

10.00

Een kruidige Gin op basis van de receptuur van opa
Jakobus, alias Bobby. Traditionele Indonesische kruiden
worden er gebruikt om een karakteristieke smaak te
krijgen.

the fifth
gin: Tanqueray n o10 - tonic: fever tree premium indian munt & gember
Geblend met jeneverbes, koriander, angelica en drop

10.00

poeder. Tevens wordt een extra hoeveelheid aan verse
citrus vruchten toegevoegd. Ook kamille bloemen worden
gebruikt, voor een zeer verzachtend effect.

the sixth
gin: Monkey 47 - tonic: fever tree premium indian zwarte bessen & rozemarijn

12.00

47 botanische ingrediënten, zoals lavendel, amandel, mint
en vlierbes. Aromatische kruiden afkomstig van inheemse
planten uit het Zwarte Woud geven een scherpe dennengeur
en frisse tonen van pompelmoes, gevolgd door een complexe
mening van verschillende kruiden, specerijen en bloemen.

Hoppy Ginger 43

11.00

Mexican Bulldog

11.00

Grolsch weizen - Likeur 43 - ginger beer munt & sinaasappel
Brouwerij ‘t IJ Biri - tequila - triple sec limoen & Rietsuiker

Peroni Sweet

Peroni - Coebergh - Tanqueray gin - komkommer & munt

9.50

MOCKTAILS
East24

7.00

No-Gin Tonic

7.00

Virgin Mojito

5.50

Braafste Jochie

4.50

Amaretto 0.0 - fever-tree ginger beer grenadine blauwe bessen - limoen
Seedlip non-alcoholic gin - finley tonic komkommer & citroen
Lemon-lime soda - rietsuiker - munt & limoen
PinkyRose lemonade gemaakt van:
sinaasappel - gember - peper en lavendel

COCKTAILS
Triple Tea

the Kraken black rum - triple sec - boterbabbelaar
likeur - groene thee - kruidnagel & limoen

11.00

Watermelon Fizz

8.50

Moscow Mule

7.50

Deep Blue Sea

7.50

Mojito

7.50

watermeloen likeur - Bacardi limon
ginger ale - munt & limoen
Russian Standard vodka - ginger beer angostura bitters - limoen

Blue Curacao - Smirnoff vodka - Red bull - sinaasappel
Bacardi rum - sodawater - rietsuiker - munt & limoen

