BIEREN OP TAP
BRAND, pilsener (NL) 5% 22/25/50 cl. - 2,7 2,9 5,7
Een hoppig, fris, premium pilsener uit Limburg

PAULANER, Hefeweizen (DE) 5,5% 30/50 cl. - 4/5,7
Volmondige, frisse hefeweizen met licht banaan
en kruidnagel

PUNK IPA, BREWDOG ipa (UK) 5,6% 30 cl. - 4,5
(Kan wisselen met een ander bier van Brewdog)
Dit fruitige, gehopte bier zit vol tropisch fruit als mango, papaja, ananas en lychees

BRUGSE ZOT, BR. DE HALVE MAAN blond (BE) 6% 30 cl. - 4,3
Fruitige blonde, fris met een klein zuurtje en subtiele
bitters in de afdronk

BOTTERIK, blond (NL) 6,2% 25 cl. - 3,8
Bottendaals eigen bier gebrouwen bij Brouwerij Hemel. Ongefilterd blond met
korianderzaad en sinaasappelschil
VRAAG NAAR ONZE 8 WISSELENDE TAPBIEREN OF ZIE DE KRIJTBORDEN

BIEREN OP FLES
ALCOHOLVRIJ/-ARM
WIECKSE WITTE, WIECKSE witbier (NL) 0,0% - 3,3
Fris met een zweem van koriander en sinaasappelschil
AFFLIGEM BLOND, AFFLIGEM blond (BE) 0,0% - 3,9
Abdijbier met een verfrissend karakter
PALM, PALM AMBER (BE) 0.0%. - 3,5
Karaktervolle smaak dankzij hop van eigen veld
RADLER, BUDELS radler (NL) 0,0% - 3,3
100% biologisch, Budels Malt met citroensap, lekker fris
JEVER FUN, JEVER pilsener (DE) 0,3% - 3,2
Fris en hoppig
WANDERLUST, VAN MOLL session IPA (NL) 0,3% - 5,3
Lekker veel smaak en toch alcoholvrij, citrus fris
PAULANER, PAULANER weizen (DE) 0,5% - 3,8
Vol, moutig met fruitige aroma’s
FRUITBIEREN
RADLER, AMSTEL (NL) 2,5% - 3,2
Amstel pils met citroenwater
ROSÉ MAX, MAX fruitbier (BE) 4,5% - 3,8
Fruitig zoet van natuurlijk vruchtensap en fris door
gebruik van 30% tarwemout
KASTEEL ROUGE, VAN HONSEBROUCK (BE) 8% - 5,4
Een unieke blend van Kasteel Donker en kersen.

WIT
WITTE TRAPPIST, LA TRAPPE trappist (NL) 5,5% - 3,8
Bloemig, fruitig en kruidig aroma, zacht moutig, licht zuurtje van tarwe en een droge, licht bittere
afdronk

WITTE TRAPIST trappist (NL) 5,5% 3,80
Bloemig, fruitig en kruidig aroma, zacht moutig, licht zuurtje van tarwe en een droge, licht bittere
afdronk
IJWIT, BROUWERIJ ‘T IJ witbier (NL) 6,5% - 5,3
Gebrouwen met tarwe, korianderzaad en citroen, smaakvolle, frisse, fruitige doordrinker met een
bittertje in de afdronk

SAISON
DATISANDERE KOEKOEK, BIRD (NL) 5,6% - 5,6
Aroma van hooi en gist, de smaak is iets moutig, biscuit, citrusfruit met een mooie hopbitter en
droge afdronk
SAISON DUPONT, BRASSERIE DUPONT (B) 6,5% - 4,
De klassieke saison met een hoge hopbitterheid, aroma’s van gras, gist en fruit, vol en complex
KOEKEDAM, HET NEST (B) 6,5% - 4,7
Gebrouwen met Franse gist en Amerikaanse hop, knisperend fris en hoppig met een klein zuurtje
NATTELORE, NATTELORE Hors Saison (B) 9,1% - 5,1
Fris-droge, fruitige, zware saison met gistige aroma’s en aangename hopbitterheid

BLOND
DAB, Dortmunder of Export (DE) 5%. - 3.2
Moutig, ondergistend bier, licht gehopt met oxidatief, zwavelig aroma
ALM, NEVEL wild blond ale (NL) 5,5% 37,5 cl. - 6,1
Gebrouwen met zomer-alsem wat het bier kruidige, grassige citrusachtige tonen geeft.
Zachte biscuitmout, fris fruit, licht zuurtje met een subtiel bittere droge afdronk
SEEF, ANTWERPSE BROUWCOMPAGNIE (BE) 6,5% - 4,7
Antwerps stadsbier, het oude recept opnieuw gebrouwen, ongefilterd, kruidig en fris
EGOTRIPEL, BROUWERIJ GROENENDAEL (BE) 6,5% - 4,8
Combinatie van witbier en tripel, smaakvol als een
tripel, fruitig, kruidig en fris met licht hoppige
afdronk
BRUNEHAUT BLOND, BRUNEHAUT glutenvrij (BE) 6,5% - 5,1
Zoet moutig, floraal, fruitig en een licht bittertje

LEFFE BLOND, LEFFE (BE) 6,6% - 4,1
Fruitig, vrij zoet met een subtiel bittertje
CLUYSENAER, Belgische ale (BE) 7% - 4,9
Fruitig met een karamelzoetje en citrusbitters
AVERBODE, BROUWERIJ HUYGHGE abdijbier (BE) 7,5% - 5,1
Gedryhopt blond dat hergist op fles, aroma’s van bloemen, appels en hop, vol van smaak
met een frisse en hoppige afdronk
THAI THAI, OEDIPUS tripel (NL) 8% - 6
Belgische stijl tripel met extra Amerikaanse hop voor frisse citrussmaak en met galanga, chilipeper,
koriander en sinaasappelschil voor Thaise kruidigheid; een bijzonder geheel
BARBÃR, LEFEBVRE honing blond (BE) 8% - 5,3
Vol, zacht en zoet met toetsen van honing, kruiden
en citrus
LA CHOUFFE, zwaar blond (BE) 8% - 5
Ongefilterd, fruitig, licht gehopt met verse koriander
HOPRUITER, SCHELDEBROUWERIJ gehopte tripel (BE) 8% - 5
Van origine gebrouwen voor de Amerikaanse markt, exotisch fruit en complexe hoppigheid
ZEEZUIPER, SCHELDEBROUWERIJ tripel (B) 8% - 5,1
Fris met aroma van geel fruit, koriander en subtiele bitters in de afdronk
OMER, BR. OMER VANDER GHINSTE zwaar blond (B) 8% - 5,3
Vol, fruitig, klein zoetje en subtiele bitters
TRIPEL KARMELIET, BOSTEELS (B) 8,4% - 5
Tripel van vier granen, vol, fruitig, klein zuurtje en een zachte afdronk
DELIRIUM TREMENS, BR. HUYGHE zwaar blond (B) 8,5% - 5,5
Tropisch fruit en gember met een alcoholisch zoetje en een licht bittere en kruidig, droge afdronk
CORNET, BROUWERIJ PALM zwaar blond (B) 8,5% - 5,3
Zoet, fruit met een vanille-, hout-toets en zachte afdronk
TRIPEL LEFORT, OMER VANDER GHINSTE (B) 8,5%, - 5,1
Uitgeroepen tot beste tripel ter wereld, vol, moutig, iets vanille en kruidnagel, abrikoos, citrus en
rozen

STRAFFE HENDRIK TRIPEL, DE HALVE MAAN (B) 9% - 6
Straffe tripel met een goede balans tussen zoet fruit en bittere hop
WESTMALLE TRIPEL, Trappist (B) 9,5% - 5,1
Zachte, complexe tripel, fruitig, zuurstok, licht kruidig en mooie hopbitters

AVEC LES BONS VŒUX, BRASS. DUPONT (B) 9,5% 37,5 cl. - 7
Van origine nieuwjaarsbier, complex, zacht, bitter en fruitig met aroma’s van getoast
brood appels en gras
MALHEUR 10, BR. DE LANDTSHEER gerstewijn (B) 10% - 5,3
Aroma van gist, honing, kruiden, de smaak is vooral fris fruit, iets mout en een subtiel bittere en
droge afdronk
IPA
CLOCKWORK TANGERINE, BREWDOG (UK) 4,5% - 5,8
Citrus session IPA, moutige body met veel mandarijn maar ook grapefruit en limoen met een harsig
bittere afdronk: bitter sweet symphony
KEREL GRAPEFRUIT IPA, VBDCK (B) 5% - 5,7
Frisse fruitbom met veel grapefruit, citrusschil, harsige bitters
RIPPER, STONE BREWING West Coast pale ale (USA) 5,7% - 5,3
Subtiel moutig met veel fris citrusfruit, kruidige, groene hoparoma’s en marmelade bitters in de
afdronk
LIBERTY ALE, ANCHOR (USA) 5,9% - 6,2
De eerste moderne IPA (1975), amberkleurig, moutig, stevig gehopt met Cascade, goed in balans
MOOIE NEL, JOPEN (NL) 6,5% - 6
Iets moutige aanzet , fruitig, citrus met kruidige en harsige bitters
VIVEN IMPERIAL IPA, (B) 8% - 6
Oranje van kleur, licht zoetje, fruitig, met name grapefruit en een goed bittere afdronk
DR. RAPTOR, HET UILTJE double IPA (NL) 9,2% - 7,1
Moutige body, iets grassig en harsig met veel fruit en nog veel meer hop, bitter en toch een milde
afdronk

AMBER
DE KONINCK, MOORTGAT Spéciale Belge (B) 5,2% - 4

Klassiek Belgisch 'pal alleke', zacht, lichte karameltoon, fruitig, iets kruidig met subtiele bitters van
Saazhop
BRUTUS, MAXIMUS American amber lager (NL) 6% - 5,6
Fris, citrus, hopbitter in balans gehouden door een klein karamelzoetje
ORVAL, Trappist (B) 6,2% - 5,5
Fris, fruitig met een karamelzoetje en straffe citrusbitters door drooghopmethode, hergisting met
Brettanomyces zorgt voor een fijne funk en mooie droge afdronk
OUDE ORVAL, (indien voorradig!) Trappist (B) 6,2% - 6
Tenminste tien maanden gerijpt op fles. Naarmate Orval rijpt, vergist de Brettanomyces de
restsuikers en wordt het bier droger, krijgt het een licht zuurtje en wordt de aromatische hopbitter
minder, maar nemen de aroma’s van gras en stal toe
PAUWEL KWAK, BOSTEELS zwaar amber (B) 8,4% - 5,2
Moutig zoet met een fruitige afdronk
DONKER
LEFFE BRUIN, (B) 6,5% - 4,1
Vol, moutig zoet, iets koffie en chocola, maar vooral zoet
MOOIE MADAM, MAALLUST dubbel (NL) 6,7% - 5,3
Diep gebrande moutbitters met een subtiel karamel honingzoetje
DARKNESS DAVO, dubbel-stout hybride (NL) 7,5% - 5,9
Begint moutig, gebrand met een karamelzoetje maar
wordt via fruitige hopbitters droog en fris
GOUDEN CAROLUS CLASSIC, HET ANKER (B) 8,5% - 5
Zwaar donker. Complex bruin bier met tonen van geroosterde mout, gedroogd fruit, pruimen, noten
en subtiele bitters in de afdronk
LEFORT, OMER VANDER GHINSTE zwaar donker (B) 9% - 5,1
Complexe, zware dubbel, zacht, fruitig, geroosterde mout, karamelzoet, chocola
CHIMAY CAPSULE BLEUE, Trappist (B) 9% - 5,3
Volmondig romig, bloemig, fruitig, rozijnen, vijgen,
kandijsuiker met een kruidige en relatief droge afdronk
SINT BERNARDUS ABT 12, WATOU gerstewijn (B) 10% - 5,5
Gebrouwen volgens hetzelfde recept als Westvleteren,
diepgebrande mout, donker fruit en een lange bitterzoete afdronk

KASTEEL CUVÉE DU CHATEAU, gerstewijn (B) 11% - 5,9
Geroosterde en gekarameliseerde mout, portachtige noten en subtiele hopbitters in de afdronk

PORTER & STOUT
GUINNESS, stout (IRL) 4,1% 50 cl. - 5,3
Uit blik met stikstof zoals hij officieel hoort, tonen van gebrande mout, koffie, laurier en een droge
afdronk
ZOMBIE CAKE, BREWDOG porter (UK) 5% - 5,7
Zacht, gebrande mout met tonen van toffee, donkere chocolade, noten en vanille
ANCHOR PORTER, (USA) 5,6% - 5,9
Vol, met tonen van chocola, koffie, toffee en gedroogd fruit met een lange fruitig bittere afdronk
BLOEDBROEDER, KOMPAAN (NL) 9,1 % - 6,3
Russian imperial stout. Complex met een scheut rode port, die hem een fijne fruitigheid geeft naast
de gebrande mout, koffie, chocola, laurier en lichte rooksmaak met een lange bittere afdronk

BIEREN VAN GEMENGDE EN SPONTANE GISTING
Vlaams rood/bruin en foederbier
LINDEMANS KRIEK, (B) 4,5% - 4,2
Na spontane vergisting en rijping van 18 maanden op houten foeders wordt er vers kriekensap aan
het bier toegevoegd. Het bier is zacht zoet met frisse zuren en kersenaroma
BOURGOGNE DES FLANDRES, ANTHONY MARTIN (BE) 5% - 5,1
Brugse Bruine versneden met lambiek van Timmermans, volle mout en karamel in combinatie met
fruitige zuren
CUVÉE DES JACOBINS, OMER VANDER GHINSTE (BE) 5,5% - 5
Onversneden foederbier dat 18 maanden gerijpt heeft op eikenhout. Zuur(!), fris, fruitig, kers,
granny’s en balsamico met een hint van vanille, hout en chocola in de afdronk
CUVÉE DE RANKE, (BE) 7% 75 cl. - 17,5
Combinatie van door de brouwerij zelf op foeders gelagerde West-Vlaams roodbruin en 30% lambiek
van Girardin. Brett in de neus met zachte zuren, tonen van appel, citrus en hout

Bieren van spontane gisting

LAMBICUS BLANCHE, TIMMERMANS (BE) 4,5% 37,5 cl. - 6,6
Uniek blond bier, lambiek met koriander en sinaas-appelschil, licht zuur met een verrassend zoet
tintje

CUVÉE RENÉE, LINDEMANS (BE) 5% 37,5 cl. - 7,9
Lindemans is sinds 1809 een familiebedrijf. Deze geuze bestaat uit 1/3 jonge en 2/3 hout-gelagerde
lambiek. Zure appels, champagneachtig met stal-aroma’s en een droge, fruitige afdronk
CANTILLON 100% GEUZE LAMBIC BIO, (BE) 5%, 37,5 cl. - 14,5
Ook wel de champagne van België genoemd, een blend van 1, 2 en 3 jaar oude lambiek. Een flinke
dosis Brett en fruit in de neus, qua smaak zachte zuren, bloemig, appeltjes, cider met een lange
afdronk met hout-bitters
OUD BEERSEL OUDE GEUZE, (BE) 6% 37,5 cl. - 9
Droge geuze met de smaak van groene zure appels, hout en vanille met een lange afdronk
HANSSENS OUDE GEUZE, (BE) 6% 37,5 cl. - 7,9
Veel Brett, stal in de neus, vol, aards, citrus en zure appels met een houttoets in de afdronk
3 FONTEINEN OUDE GEUZE, (BE) 6% 37,5 cl. - 9,5
De basis is lambiek van Girardin, die bij 3 fonteinen op houten vaten gelagerd wordt en geblend tot
deze mooie geuze. Brett, hooi, leer, gist en biscuit in de neus, in de smaak vooral groene appels en
citrus, redelijk harde zuren, champagne met een strak droge afdronk
TILQUIN GUEUZE 'À L’ANCIENNE', (BE) 6,4% 37,5cl. - 9,5
Bij deze blend van hout gelagerde Lamiekbieren brengt de oude lambiek met restsuiker de hergisting
op gang. In de neus Brett, hooi, fruit en mineralen. Qua smaak is hij mals, steenfruit, appels, zachte
zuren en verfrissend, doorweven met houttoetsen
BOON, OUDE GEUZE, (BE) 7% 25 cl. - 4
Eén van de mooiste traditionele oude geuzes. Een blend van 1, 2 en 3 jaar oude Lambiek die Boon zelf
brouwt. De Lambiek lagert op foeders tot 10.000 liter. Gras, hooi, fruit en lichte funk in de neus, in de
smaak groene appels, citrus, gist, aards en opdrogend in de afdronk
BOON OUDE GEUZE BLACK LABEL, (B) 7% 75 cl. - 15,5
Lambieken voor deze geuze komen uit de nieuwe brouwzaal en hebben een schijnbare
vergistingsgraad van bijna 100%. Funk en groene appels in de neus, qua smaak knisperend fris,
appels, zachte zuren en een strakdroge afdronk
BOON OUDE GEUZE MARIAGE PARFAIT, (BE) 8% 37,5 cl. - 8
Het perfecte huwelijk van verschillende vaten van 3 jaar oude lambiek en wordt één keer per jaar
geblend en gebotteld. Hergist op fles en rijpt dan nog 6 à 12 maanden. De geur is funky, hout en
overrijp fruit, in de smaak limoen, grapefruit, vanille, iets kruidnagel, eikenhout en jonge appels om
het geheel af te ronden

WIJNKAART
Prijzen per: glas | karaf | fles

WIT
QUATRO RAYAS 3,6 | 11,9 | 18
Verdejo, La Seca Valladolid, 2018, Spanje, 13,5%
Vegan, organic wine. Fisse citrus fruit met een lichte balsamico aroma
CAVE DE TURCKHEIM 4,1 | 14,7 | 22
Pinot Blanc, Alsace, 2015, Frankrijk, 12,5%
Licht mineralig, vol, fruitig met een aangenaam zuurtje
MONTESPINA 4,9 | 17,9 | 26,9
Sauvignon Blanc, Rueda, 2017, Spanje, 13%
Tropisch fruit, groene appels, gelaagd en fris
SCHMITT SÖHNE 3,7 | 13,2 | 25 (1 L.)
Riesling Müller-Thurgau, Mosel, Duitsland, 2015, 8,5%
Licht mineralig, zachte fruitige zoete wijn

ROSÈ
PASQUA 3,9 | 14,3 | 21,4
Pinot Grigio, Venetië, 2017, Italie
12,5%, bloemige blush rosè, fris, fruitig met tonen van abrikoos en peer

ROOD
LA CROISADE MERLOT 3,80 | 13,5 | 20
Merlot, Pays d’Oc, 2017, Frankrijk, 12%
In de geur zwarte bes en framboos, qua smaak een lichtvoetige, soepele, fruitige wijn met een hint
van peper in de afdronk
ARNALDO CAPRAI POGGIO BELVEDERE 4,3 | 15,6 | 23,1
80% Sangiovese, 20% Ciliegiolo, Umbria, Italië 14,5%
In de neus donker fruit, hout, vanille en kruiden, qua smaak is hij vol en krachtig, pruimen en zwarte
bes met houttoetsen en een droge kruidige afdronk
LUIS FELIPE EDWARDS 5,2 | 19,4 | 26
Carmenere Grand Reserva, Nancaqua, 2017, Chili, 13,5%
Gerijpt op eikenhouten vaten. Soepel en rijk aan smaken van zwarte bes. Licht pittig in de afdronk

LUNCHKAART
KEUZE UIT WIT, BRUIN OF MAIS OERBROOD

Sandwich Spicy-tuna met wasabimayonaise 7,9
Steaksandwich met truffelmayonaise 11,5
Toast, warm gepekeld rundvlees, oude kaas vlokken en ceasardressing
11,5
Toast, gerookte forel, rode uiringen, mierikswortelsaus, gefrituurde
rucola 7,6
Oma Bob’s kalfskroketten (2) , mosterd 7,6
Salade, avocado, trstomaat, ingelegde groenten 7,5
Maaltijdsalade, crispy chicken, grapefruit, sojadressing 10
Uitsmijter met kaas, ham en rosbief 9,5
Soep van de dag, brood, boter 5,5

Wij serveren tot 17.00 uur onze lunchgerechten.

SPIJZEN
VOORAF
BROOD met dipjes 5
Geserveerd met kruidenboter, knoflooksaus en paprikamayonaise
SOEP VAN HET MOMENT 5,5
RUNDERCARPACCIO 8,5
Met oude kaas, pesto en pijnboompitjes
Falafel 6,5
Huisgemaakt met pita en een tahinsaus
SUSHI 7,5
Gefrituurde sushi met spareribs en bbq mayonaise

HOOFDGERECHTEN
SPARERIBS 18,5
Gekookt in cola en sambal, gelakt met BBQ-marinade.
VEGABURGER 16,5
Pittige burger met rookkaas, hazelnoten en jalapeño pepers op Turks brood met
Amsterdamse-uienmayonaise en gekarameliseerde rode ui
SATÉ 13,5
Van tempeh en kastanjechampignons met satésaus
NEPTUNUS 17
Stoof van vis, schaal en schelpdieren in een pittige chilisaus
STEAK OF THE DAY 18
Mals stukje rund met eigen jus
Alle gerechten worden geserveerd met rauwkost, groneten en frites

NAGERECHTEN
Schokbeton (arretjescake) 5
Parfait After eight (bevat alcohol) 5
Cheesecake met lemoncurd 4,9

IN BETWEEN BITES
CHILI CON/SIN CARNE 8,5
Geserveerd met steamed buns, lekker om te dippen
LUXE NACHO’S 9,5 / 7 vega
Met gekruid gehakt, ui, zwarte bonen kaas, jalapeños, tomaat, guacamolesaus & crème fraîche
BORRELPLANK 12,9
Keuze uit een plank vol met kaasjes of worst en luxe vleeswaren. Geserveerd met appelstroop
biermosterd en brood
PUNTZAK FRIET 4,5
Oerfriet met truffel mayonaise
Extra topping van gesmolten kaas: 1

BORRELHAPJES
PINDAMIX, klein/groot - 1 ,5/2
BORRELNOOTJES, klein/groot - 2,5/3,7
NACHOCHIPS met huisgemaakte dip - 3,8 - extra topping gesmolten kaas - 1
GEMARINEERDE KNOFLOOKOLIJVEN (groen) - 3,7
JONG BELEGEN KAAS* - 4,2
OUDE KAAS* - 4,8
GEMENGDE KAAS (jong belegen en oud)* - 4,6
BITTERBALLEN (8 stuks) - 5
FRIKANDELLETJES (8 stuks) - 5
KAASSOUFFLEETJES (8 stuks) - 5,5
GROENTELOEMPIAATJES (8 stuks) - 5
GARNAALSNACKS (8 stuks) - 5,6

BITTERGARNITUUR KLEIN (14 stuks) - 7,5
BITTERGARNITUUR GROOT (21 stuks) - 9,5

WHISKY
Whisky. Het keltische levenswater! Al gestookt sinds mensenheugenis. Omgeven door mysteries en
onderwerp van talloze rituelen. En dat terwijl er maar een ritueel echt belangrijk is: genieten. En alleen
jouw beleving telt.
Sláinte !
FAMOUS GROUSE 40% – Schotland - 3,6
Een echte scotch. Midden op het smaakspectrum.
TULLAMORE D.E.W. 40% – Ierland - 3,6
Blend van malt, pot still en grainwhiskey. Erg zacht.
JAMESON 40% – Ierland - 3,6
Blend van pot still en grain. Bevat mout, gerst en mais.
FOUR ROSES 40% – Kentucky, USA - 3,6
Typische bourbon. Vanille, zoet.
JACK DANIELS 40% – Tennessee, USA - 4,2
Bourbon, al noemen ze het anders. Iets kruidig.
TEELING 46% - Dublin, Ireland - 6,5
De huidige distilleerderij bestaat pas sinds 2015. Vader
Teeling heeft in 2011 de Cooley Distillery verkocht maar
bedongen dat hij 16000 vaten gerijpte whisky mocht
meenemen. Zijn zoons maken hier nu onder ander deze
fijne single malt van.
>> Neus: meloen, vijg, toffee en citroen
>> Smaak: gedroogd fruit, citrus, vanille en kruidnagel
>> Afdronk: zoet in harmonie met de tannines van het hout

GLENFIDDICH 12 Y.O. 40% – Speyside - 5 1
Glenfiddich is de eerste malt die actief gepromoot werd
buiten Schotland. Voor veel mensen de eerste kennismaking met de wereld van whisky
» Neus: granig, lichte fruittonen
» Mond: zacht, toegankelijk, fruit en iets eiken
» Afdronk: zoetig, iets olieachtig

BUSHMILLS 10 Y.O. 40% – Noord-Ierland - 5,5
Bushmills is de oudste whiskey distilleerderij ter wereld.
Typisch voor Ierse whiskey’s is dat zij drie keer
gedistilleerd worden. Daaraan wordt haar zachte
karakter ontleend.
» Neus: banaan
» Mond: veel onbestemd fruit, melkchocolade
» Afdronk: tannines en bloemen
GLENKINCHIE 12 Y.O. 43% – Lowlands 2- 5,5
Glenkinchie is één van de zes Lowlands distilleerderijen.
De whisky zelf is vooral bekend geworden door de
opname in Diageo’s ‘Classic Malt Selection’. De smaak is
karakteristiek voor de regio. Deze whisky won de titel
‘Best Lowland Malt’ op de World Whisky Awards 2013.
» Neus: licht, fris, hints van citroen en gemaaid gras
» Mond: fruitig, Calvados, honing3
» Afdronk: vriendelijk, granig
ARDBEG 10 Y.O. 46% – Islay - 6,4
Islay whisky’s staan bekend om hun turfsmaak.
De ligging van de distilleerderij aan de Atlantische
Oceaan wordt gereflecteerd in de ruige smaak van
deze 10 jaar oude Ardbeg.
» Neus: intense geuren, turf, teer, citroen, spek, paprika
4

» Mond: meer turf, koffie, een beetje vanille en citrus
» Afdronk: vis, toast, kampvuur
BUNNAHABHAIN 12 Y.O. 46,3% – Islay - 6,5
Islay whisky’s staan bekend om hun turfsmaak.
Deze 12 jaar oude Bunnahabhain is licht geturfd voor
een Islay. De distilleerderij ligt aan de oostkust van het
eiland tegenover Jura.
» Neus: zoet, zeewier
» Mond: turf, sherry, nootachtig
5
» Afdronk: kruidig, koffie
SPRINGBANK 10 Y.O. 46% – Campbeltown - 6,5

Springbank is een van de twee distilleerderijen in Schotland die het complete
productieproces in eigen beheer heeft, Van het mouten tot de botteling. Tevens
is het een van de weinige distilleerderijen in privé-bezit.
» Neus: peer, lichte turf, vanille
» Mond: kaneel, meer vanille, zweempje nootmuskaat
» Afdronk: zoet en ziltig
GLENMORANGIE QUINTA RUBAN 12 Y.O. 46% - 6,9 6
Highlands (Northern)
12 jaar gerijpt op portvaten. Alle karakteristieken
van de reguliere Glenmorangie zijn aanwezig en
harmoniëren mooi met de port.
» Neus: fruitig, bessen en grapefruit, de voor de regio
karakteristieke granigheid is ook aanwezig
» Mond: zoet, de port invloed is duidelijk te proeven, meer
fruit, bessen, pruimen
» Afdronk: lang en zoet, fruittonen blijven hangen
OBAN 14 Y.O. 43% – Highlands (Western) - 7 7
Het stadje Oban aan de Schotse westkust is ontstaan
rond de distilleerderij. De whisky zelf is vooral bekend
geworden door de opname in Diageo’s ‘Classic Malt
Selection’.
» Neus: meloen, nieuw leer, gember

» Mond: de geur wordt doorgezet in de smaak,
milde zeelucht
» Afdronk: relatief kort, frisse gember

NIKKA FROM THE BARREL 51,4% – Japan - 7,2
Winnaar van de World Whisky Award in 2007 en 2010.
Gelagerd op nieuw hout. Een zogenaamde married
whisky, maar niet te onderscheiden van single malts.
» Neus: kruidig, eikenhout, lichtere fruittonen
» Mond: Vanille, toffee, olieachtig, met wat water komen
er fruitsmaken los
» Afdronk: lang en warm, eiken blijft hangen
GLENDRONACH 15 Y.O. REVIVAL 46% - 7,5 8
Highlands (Eastern)
Glendronach is de archetypische sherrywhisky.
Van 1996 tot 2001 was de distilleerderij in de mottenballen
gezet. De naam Revival slaat op de heropening onder
nieuw management. Deze 15 y.o. is gekozen tot ‘Whisky of
the Year 2014-15’ door The Whisky Exchange.
» Neus: toffee, koffie, sinaasappel, gemaaid gras
» Mond: bijna stroperig in de mond, rokerig maar geen
turf, vers gebakken cake
» Afdronk: blijft goed hangen, vijgen, pure chocolade
MILLSTONE 5 jaar 40% – Nederland - 7,5
Zuidam distilleert kwaliteitsproducten. De mout voor deze
whisky wordt met traditionele windmolens gemalen.
Lagering vindt plaats op nieuwe bourbon- en olorosovaten. Door de whisky relatief warm op te slaan, smaakt
deze 5 jaar oude whisky al behoorlijk volwassen.

9

» Neus: zoet, rozijnen en rijp fruit
» Mond: honing, milde specerijen
» Afdronk: hout, zacht en vriendelijk
GLENLIVET 18 Y.O. 43% – Speyside - 7,6
The Glenlivet is een van de meest gedronken malts ter
wereld. Jaarlijks worden er 6 miljoen flessen
geproduceerd. Deze 18 jaar oude variant combineert
kracht met een fluweelzachte dronk. Bijna jaarlijks
prijswinnaar op de IWSC.

» Neus: appels, rozijnen
» Mond: honing, nootmuskaat, toffee, lagering op
sherryvaten is herkenbaar maar niet te nadrukkelijk
» Afdronk: lang, droog, eiken
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INCHGOWER 14 Y.O. 43% – Speyside - 7,8
Inchgower is een vrij onbekende distilleerderij vlak bij
de rivier Spey. Tot wel 99% van de productie wordt
gebruikt voor blends, vooral Bell’s. Deze botteling is
de enige die met regelmaat geproduceerd wordt.
» Neus: fris, citrus, groene appel, vleugje cacao
» Mond: elegant, mandarijn en zoete gember
» Afdronk: droog en gebalanceerd
LAGAVULIN 16 Y.O. 43% – Islay - 7,8 11
Islay whisky’s staan bekend om hun turfsmaak en
Lagavulin is hierop geen uitzondering. Consistent
winnaar van prijzen, wordt deze whisky beschouwd
als een van de beste ter wereld.
» Neus: Lapsang Souchong thee, jodium, sherry
» Mond: teer, turf, hout, honing, rozijnen, vol en complex
» Afdronk: zoet, turf, lang en warm
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SCAPA 16 Y.O. 40% – Orkney - 8,5
Scapa is één van de twee distilleerderijen op Orkney,
maar is veel minder bekend dan Highland Park. De
distilleerderij ligt aan de Scapa Flow en wordt gerund
door drie man in ploegendienst. De Scapa 16 is hun enige

product.
» Neus: honing, vanille
» Mond: boterzacht, heide, honing en vanille, lichte
turfsmaak, kokos en ananas
» Afdronk: zacht en lang

