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WARME DRANKEN
Wij gebruiken de Fingerprinted koffie van
Hesselink, deze koffie bestaat uit Fairtrade
koffiebonen
Koffie 2,60
Cappucino 2,95
Espresso 2,60
Dubbele espresso 3,20
Latte macchiato 3,50
Latte macchiato special 3,95
Chocolade, karamel of hazelnoot

WOSTOK
Joris van Velzen, van oorsprong een
Nederlandse fotograaf, begon rond 2007 in
Berlijn met zijn frisdrankmerk Wostok. Die
smaken bij één moest brengen uit een lang
vergeten wereld. Denk aan aroma’s van de
zijde route en aan tarchuna, een kruidige
en verfrissende traditionele drank uit de
ongerepte kaukasus. Een mooi verhaal dat
ook nog eens waar blijkt te zijn, want ja,
Wostok smaakt echter anders dan andere
frisdranken. En de retro flesjes smoelen
een stuk beter dan die fletse flessen van de
grote frisdrankfabrikanten.

Peer-rozemarijn bio 33cl 3,50
De jongste telg van Wostok: 100% biologisch en
zonder toegevoegde suikers! het drankje bevat 35%
perensap, natuurlijk bronwater, wat citroensap,
extract van rozemarijn en nog een heel klein beetje
agavesiroop.

Pruim-kardemom bio 33cl 3,50
Het drankje, van biologische oorsprong, bevat 30%
sap van pruimen, sap van paarse wortels, natuurlijk
bronwater, wat citroensap, extract van kardemom
en nog een heel klein beetje agavesiroop.

Orange-vanille bio 33cl 3,50
De eerste smaak van Wostok die een alternatief
biedt op bestaande drankjes: Fanta, Sisi, Orangina...
maar Wostok zou Wostok niet zijn als ze hier ook
niet wat spannende ingrediënten aan hadden
toegevoegd. Alsem, om er eens één te noemen. We
moeten de persoon die het niet lekker vindt nog
leren kennen!

Thee 2,60
Verse muntthee 3,25
Verse gemberthee 3,25

Voor bij de koffie
Appelgebak huisgemaakt 2,95
Appelbol 2,95
Slagroom 0,50

KOUDE DRANKEN
Karaf gekoeld water 0,5l 1,50
Coca-Cola 2,80
Coca-Cola Zero 2,80
Fanta Orange 2,80
Chaudfontaine blauw, rood 2,60
Volle melk 2,75
Zuiveldrank framboos 2,75
Karnemelk 2,75
Warsteiner 0,0 3,50
Radler 0,0 3,50

LEKKER BORRELEN
Het plankje
6 bitterballen, worst van de slager en heerlijke
Weidewolmer kaas

Bitter balletje
12 bitterballen, ouderwets lekker

Lunch

CHARITEA
Een flesje ijsthee dat niet alleen biologisch
is, maar ook gecertificeerd fairtrade,
suikervrij en caffeïnevrij, zonder
kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen
Charitea red 33cl 3,50
Infusie van biologische Zuid Afrikaanse
rooibos met passiefruit

Charitea green 33cl 3,50
Infusie van biologische groene thee uit
Sri Lanka en Indiaanse biologische gember

Charitea black 33cl 3,50

Voor onze lunch gebruiken we lokale
ingrediënten. Het brood is afkomstig
van bakkerij Nijstad en Chaupain

BELEGDE BROODJES
Geserveerd op een vers afgebakken
Crustico broodje met keuze uit wit of
meergranen

Infusie van biologische zwarte thee uit
Sri Lanka met citroen

Gezond 7,50

ALMDUDLER

Carpaccio 8,95

Almdudler is dè Oostenrijkse natuurlijke
kruidenlimonade, zonder conserveringsmiddelen
en zonder kunstmatige smaakstoffen voor
jong & oud. 3,50

Filet americain 7,50

Sla, beenham, kaas, komkommer, tomaat,
ei en mosterd-dille dressing
Diverse soorten sla, carpaccio, pijnboompitten,
pesto en overjarige kaas Toscaanse twist van
Kaaslust
Sla, filet americain, ui en ei

LEFTOVER CITROEN LIMONADE

Gerookte zalm 8,95

Alcoholvrij restproduct van de Drunken
Monkey Limoncello brouwerij uit Peize. 2,95

Tonijnsalade 7,50

MOJ! LEMONADE
100% Echt fruit, natuurlijk bronwater,
koolzuur en een klein beetje rietsuiker.
Meer niet! Uut Grunn
Kruisbessen & vlierbloesem 3,50
Een buitengewone smaaksensatie van
vlierbloesem in combinatie met kruisbessen

Rabarber 3,50
Licht zurig met een zoet afdronk

Sla, roomkaas, zalm en mosterd-dille dressing
Huisgemaakte tonijnsalade, sla,
komkommer en ei

WARM BELEGDE BROODJES
12-uurtje 10,95
Rundvleeskroket op brood, mini uitsmijter
ham-kaas en tonijnsalade

2 rundvlees kroketten 7,95
2 sneden brood + 2 Bourgondiër rundvlees
kroketten met salade en mosterd

2 kroketten kaas 8,95
Eén Bunkerkaas-kroket en één Zeewierkaaskroket, gemaakt door Krokettenkunst met
ingrediënten van lokale boeren en leveranciers

2 kroketten Maallust 8,95
Eén Generaal 1818-kroket en één Maallustbierkroket, gemaakt door Krokettenkunst met
ingrediënten van lokale boeren en leveranciers

UITSMIJTERS
Keuze uit witbrood of bruinbrood
Ham en kaas 8,50
Ham, kaas en spek 9,50
Boeren uitsmijter 10,50
Met ham, kaas, spek, paprika,
champignons en ui

HUISGEMAAKT STOOFVLEES
Wordt geserveerd met verse friet en salade
Kipstoof 14,95
Een prachtige stoof naar Surinaams recept
met een Hollandse twist, door het afstoven
met Maallust 1818 quadrupel bier

Runderstoof 14,95
Stoofvlees gemaakt van 100% gras-gevoerd
rundvlees, uren langzaam gestoofd in de pan

MENU’S
MAALTIJDSALADES
We snijden elke dag een slamix van
verschillende slasoorten en verrijken
deze met allerlei heerlijke ingrediënten,
wordt geserveerd met een portie verse
huisgemaakte friet.

Onze menu’s worden geserveerd
met verse friet en salade
Slagers gehaktbal 14,95
Loempia speciaal 14,95

SEIZOENSSPECIALS
Warme kip 10,50
Met gepaneerde kipstukjes

Kaas 10,50

Kijk voor onze seizoensspecials op het
tafelkaartje

Belegen kaas, fetakaas en oude kaas

Vis 10,50
Gerookte zalm en tonijn

PANGERECHTEN
Pangerechten worden geserveerd
met verse huisgemaakte friet
Spicy Chicken 11,95
Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met chilisaus

Verse friet
Elke dag maken wij verse huisgemaakte
friet voor u. Wij verwerken de hele pieper
met schil tot (h)eerlijke verse friet zonder
geur-, kleur- en smaakstoffen.
Met de Agria, een eersteklas pieper uit de
directe omgeving, en door het gebruik van
100% plantaardige frituurolie kunt u genieten
van friet met pure aardappelsmaak.
Doordat we de hele pieper verwerken zitten
ook de kleine stukjes in uw puntzak.

Teriyaki Chicken 11,95
Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met Teriyakisaus

BURGERS EN BIER
ONZE BURGERS
Kleurrijke Kipburger
200gr krokante kipburger met mango-chutney en
Eddy’s BBQ saus, sla, kaas en tomaat. 7,95 – met friet
10,70

Classic Burger
180gr 100% Rundvlees burger met spek, kaas, sla, ui,
tomaat, komkommer en saus 8,95 - met friet 11,70

Family Burger
180gr 100% Rundvlees burger met gebakken ei,
spek, kaas, sla, ui, tomaat, komkommer en
saus 9,95 - met friet 12,70

De kolonist -Weizen bier- 4,75
Een heerlijk fris, zacht en fruitig tarwebier van
hoge gisting. Een echte dorstlesser bij zomerse
temperaturen. Alcoholpercentage: 5%.

De Weldoener -Blond bier- 4,75
Een mooi traditioneel blond bier van hoge
gisting, geïnspireerd op de klassieke Belgische
bierstijl. Rijk van smaak, hoppig en bitterzoet.
Alcoholpercentage: 6,7%.

De Zware Jongen -Tripel Bier- 5,50
De beste Tripel van het Noorden. Een volmoutig
goudgeel bier van hoge gisting met een hopbitterheid in de afdronk. Alcoholpercentage: 8,7%.

Mooie Madam -Dubbel bier- 5,25
Een licht zoetig koperkleurig bier van hoge
gisting. Kruidig en vol van smaak met een mooi
bittere afdronk. Alcoholpercentage: 6,7%.

De Vagebond -Vienna bier- 4,75
Een ondergistend koperkleurig bier. Moutig van
smaak met een licht bittere afdronk. Een bier
voor alle jaargetijden. Alcoholpercentage: 5%.

1818 -Quadrupel bier- 6,00
Een Quadrupel van hoge gisting. Vol van smaak,
flink hoppig, moutig en met tonen van donker
fruit. Voor de wintermaanden. Alcoholpercentage:
10%.

Armoedzaaier -Tafel bier- 4,45
Met zijn lichte body en 2.5% alcohol kan het bier
genuttigd worden bij ieder maal. De hop zorgt
voor een fruitig karakter met frisse tonen van
citrus.

De Deerne -Meibock bier- 5,50
Een vol goudblond ondergistend bier, lichtbitter
en met een vleugje karamelmout en kruidige
aroma’s. Alcoholpercentage: 7%. Verkrijgbaar
vanaf april
Veldwachter -Bockbier- 5,50
De Veldwachter is een bockbier zoals het vroeger
werd gebrouwen. Het bier is niet te zoet en heeft
een volle, krachtige smaak. Alcoholpercentage:
6,7% Verkrijgbaar vanaf september

Natuur Radler
Deze heerlijke verfrissende Radler is een blend
van 50% natuurlijke citroenlimonade en 50% echt
Bier, Alcoholpercentage: 2,2%. 3,50

Bier proeverijtje
Proeverij met 4 bieren van de tap, ontdek De
Kolonist De Weldoener De Zware Jongen en De
1818 in één serve. 14,00

Ambachtelijke kroketten van Krokettenkunst
Maallustbier kroket

Rendang kroket

Met Blakervelderrundvlees bereid met
Maallust mooie madam dubbel bier. 3,50

Blakervelder rundvlees gestoofd in kokosmelk,
gember, sereh, pepers, kardemon, gula dwaja,
tamarinde. 3,50

De Generaal 1818 kroket
Met Blakervelderrundvlees jachtsaus en
Maallust 1818 quadrupel bier. 3,75

Blakenvelder Rundvlees Kroket
Gemaakt van Lakervelderrundvlees van de
Blakervelderhoeve uit Langelo. 3,25

Zeewierkaas kroket
Kaas met de heerlijke zilte smaak van zeewier
die zomers geplukt wordt op het wad bij
Vlieland. 3,75

Javaanse sateh kroket
Kipfilet gemarineerd als sateh op Javaanse wijze.
Ketjap, verse gember en knoflook. Een mooie
sambal. 3,75

Seizoenskroket 3,75
Proeverijtje
Ontdek 6 kroketten. 19,50

Bunkerkaas kroket
Met belegen kaas gemaakt door kaaslust van
biologische melk van Peter Oosterhof. 3,75

FRITES SPECIALS
Friet Runder-stoofvlees 9,95
Verse friet met ons runderstoof

CHAMPAGNE MOËT &
CHANDON BRUT IMPÉRIAL

Friet Kippendij-stoofvlees 10,95

Moët Impérial is de iconische champagne
van het huis, een combinatie van gulheid
en subtiliteit met sappig wit fruit zoals
peer, perzik en appel, de zachte levendigheid van nuances van citrusfruit en
kruisbessen en een verleidelijke streling
van fijne bubbels.
Fles 75cl 75,00

Verse friet met 2 frikandellen speciaal

De wijnen van Marotte Vins
Wij zijn Daan en Elvire van Dijkman, Nederlandse
wijnboeren in de Provence. Sinds 1998 produceren
wij op Domaine de Marotte, net buiten Carpentras
biologische en eerlijke wijnen die uitblinken in
kwaliteit.

Verse friet met ons kipstoof

Catamaran 8,00
Bangkok 8,00
Verse friet met een loempia, chilisaus en sambal

Paramaribo 8,00
Verse friet met een pittige berenhap

VERSE FRIET
Geserveerd in een puntzak met saus
naar keuze
Klein 2,75
Normaal 3,25
Groot 3,75

Cuvée Jules Rosé
Laat de zomer alvast beginnen met de Cuvée Jules
rosé! Deze frisse rosé heeft aroma’s van frambozen
en aardbeien. Fles 75cl 21,95 - glas 14cl 4,95

Cuvée Luc Blanc
De Cuvée Luc Blanc is een lekkere frisse en
stuivende wijn. De aroma’s van bloesem, citrusfruit
en abrikoos vliegen het glas uit. Fles 75cl 21,95 glas 14cl 4,95

Cuvée Niels Rouge
Naast de geur van donker fruit zijn de geuren
gekonfijt fruit, vanille, zoethout en zelfs iets tabak
te herkennen. De afdronk is vol en rond.
Fles 75cl 21,95 - glas 14cl 4,95

De Prosecco Superiore Valdobbiadene
De beste Prosecco wijnen komen uit de DOCG
Valdobbiadene. Dit kleine wijngebied ligt ongeveer
zeventig kilometer ten noorden van Venetië. De
Prosecco Superiore Valdobbiadene Brut heeft een
prachtige smaakbeleving die zich uit in een fruitige
zinspeling van rijpe appel en gele perzik. Daarnaast
ervaart u een lichte prettige bloemengeur van
acacia bloemen en rozenblaadjes.

Fles 75cl 32,50
Glas 14cl 6,95

ROMIGE
MILKSHAKE
In de smaken: aardbei,
banaan, vanille en
chocolade. 3,25

IJSKOFFIE 5,00

SUNDAE SPECIALS
Karamel met
karamelblokjes 3,25
Karamel met stroopwafel 3,25
Chocolade-Kitkat 3,25
Chocolade-Oreo 3,25
Chocolade-M&M’s 3,50
Aardbei-Kitkat 3,25
Aardbei-Oreo 3,25
Nutella 3,25
Nutella-Stroopwafel 3,50
Nutella-M&M’s 3,75
Nutella-Kitkat 3,50
Advocaat 3,50
Advocaat-chocolade 3,50

COCKTAILS
Aperol Spritz
Proef de Italiaanse zomer met de
verfrissende Aperol Spritz. 7,95

Limoncello Spritz
Het beste van beide werelden het Venetiaanse
spritz idee met Hollandse lemoncello van Drunken
Monkey uit Peize. 7,95

Gin&tonic
voor onze G&T gebruiken we de Nederlandse
Zuidam Dutch Courage Dry Gin, deze Gin is
gedistilleerd uit 9 ingrediënten. 7,95

Sorbets
Kersen 4,95
Boerenjongens 4,95
Advocaat-stroopwafel 4,95
Aardbei 4,95
Sorbet van het moment 4,95

Bij Bier&Bos kun je binnenkort met een
feestje of een bedrijfsuitje terecht voor
gave groepsactiviteiten en spellen, dit kan
in combinatie met een bierproeverij en
lekker eten.
Ook is het mogelijk om proeverijen + diner
los te boeken.
Binnen is ook een pick-up-point voor
het ophalen van Bierpakketten en
cadeauverpakkingen natuurlijk kunt u ook
losse flessen ophalen. Wij werken samen
met lokale bierbrouwerijen zo hebben we
altijd iets unieks te ervaren.

@bierenbos
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