Dinner menu
diner:
elke dag van
17.00 tot 22.00
Wensen of Allergieën?
Laat het ons weten!

Starters

BREAKING BREAD
Breekbrood wit en meergranen |
beurre noisette | zeezout | aioli
ROAST BEEF
In Provençaalse kruiden gepekelde
rosbief van Boeuf Nature uit Postel |
crème van knolselderij | zoetzure rode
ui | caramout uit de brouwerij

Een goed
begin is
het halve
werk!

5.25

ALLURE

11.5

CRISPY TUNA
Spaanse tonijnfilet in kruidenkorst |
unagi saus | basilicum-avocadocrème |
sesam | kappers

EVOLUWONDER

13

SMOKED SALMON
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’ | gerookt op onze American
smoker | chipotlecrème | uiencrumble

WITTE
DAME

11

BUFFALO MOZZARELLA
Buffelmozzarella uit Mondragone Italië
| geroosterde tomaat | basilicumavocadocrème | geroosterd brood van
bierbostel | beurre noisette | zeezout

FINE
FLEUR

10.75

SOUP OF THE DAY
Geroosterd brood met bierbostel |
de bediening licht je graag in!

WITTE
DAME

7

HOW THE MENU WORKS
1. Kies een gerecht
2. Bestel het bijbehorende bier
3. Leun achterover en geniet!

want samen
is leuker
dan alleen

BREAKING BREAD
Breekbrood wit en meergranen |
beurre noisette | zeezout | aioli

5.25

PULLED PORK NACHOS		
Warme tortillachips | overladen met slow cooked
varkensschouder | BBQ saus | jalapeño pepers |
crème fraîche | belegen bierkaas met ‘Oude Haas’

15.75

Medium nachos

to
share

----- 10.5
13.75

MUCHO CHEESE NACHOS
Warme tortillachips | belegen bierkaas met ‘Oude
Haas’ | geitenkaas met onze ‘150 Watt’ Belgian
Quadrupel | Brabantse blauwe kaas uit Molenschot | jalapeño | avocado | crème fraîche |
ingelegde rode ui | zongedroogde tomaat |
crème van knolselderij

Medium nachos ----- 9.5
CHERRY COKE RIBS		
300 gram | fall of the bone |
dik bevleesde varkensribbetjes

10

ALBONDIGAS
6 stuks | 30% varkens- en 70% Limousin
rundergehakt | chorizo | tomaten-biersaus

8.5

PRIJS? ONZE

TASTING PLATTER

30.5

Proeverij van verschillende warme en koude
gerechten variërend | altijd anders | bijvoorbeeld:
bierbitterballen, nachos pulled pork, Cherry
Coke ribs, bierkazen, gerookte buikspek,
charcuterie, albondigas, bierbroodje...

LEUK DAT JE ER BENT!
VOLG JE ONS AL OP ONZE KANALEN?
Zo blijf je op de hoogte van nieuws, acties en evenementen

Geserveerd met vers
brood, gemaakt met
bierbostel

Salad bowls

tips

TUNA & SALMON
ORCHESTRA
Spaanse tonijnfilet in kruidenkorst
OF ANGELS
zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’
& gerookt op onze American smoker |
caramout uit de brouwerij | parelcouscous
| avocado | soja bonen | chipotle

17

LOCAL CHEESES 		
Belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ |
geitenkaas met onze ‘150 Watt’ Belgian
Quadrupel | Brabantse blauwe kaas uit
Molenschot | balsamico-biersiroop | vijg

14.75

ROAST BEEF
In Provençaalse kruiden gepekelde
rosbief van Boeuf Nature uit Postel | truffelcrème | gekookt scharrelei | parelcouscous | soja bonen
BBQ CHICKEN
BBQ-rubbed kippendij | gekookt
scharrelei | hoisinsaus | parelcouscous |
soja bonen | augurk | zoetzure rode ui
BUFFALO MOZZARELLA
Super smaakvolle buffelmozzarella uit
Mondragone Italië | geroosterde tomaat
basilicum-avocadocrème | balsamicobiersiroop | parelcouscous | soja bonen

OUDE
HAAS

ALLURE

EUFORIE

WITTE
DAME

BROUWERSMENU // 18.5

Iedere maandag en dinsdag: 3 gangen diner + speciaalbier

PROEF DE ZONDAG // 21.5

Iedere zondag: luxe, volle hapjesplank + bierproeverij (4 bieren)

RONDLEIDINGEN // 16.5

Brouwerij rondleiding + 3 proefbieren + 2 hapjes + flesje mee naar huis

BIERPROEVERIJEN // 27.5

Brouwerij rondleiding + 5 proefbieren + 5 hapjes + flesje mee naar huis

14,5

13.75

13

Geserveerd op vers
brood, gemaakt met
bierbostel

Burgers

Runderburgers van
Boeuf Nature Vlees
uit postel

TRUFFLE
100% rundvlees | 175 gram | rucola | truffelcrème | zongedroogde tomaat | zoetzure rode ui | augurk
PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder |
BBQ saus | little gem | jalapeño | zoetzure
rode ui | augurk

75 WATT

OUDE
HAAS

HEEREN
CHEESE
VAN
100% rundvlees | 175 gram | mozzarella
EYNTHOVEN
stick | belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ |
little gem | chipotlecrème | zoetzure rode
ui | augurk

13

12.5

13.75

40 WATT

10

FALAFEL
Vegetarische burger van kikkererwten |
avocado | aioli | little gem | zoetzure rode
ui | augurk

FINE
FLEUR

11

‘I WANT IT ALL’
175 gram burger & 12 uur traag gegaarde
varkensschouder | BBQ saus | belegen
bierkaas met ‘Oude Haas’ | little gem |
jalapeño | zoetzure rode ui | augurk

OUDE
HAAS

VEGGIE
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard | vadouvan | gefrituurde uienring |
savoracrème | little gem | zoetzure rode ui
| augurk

15.75

FRIES --> 2.5
MET MAYONAISE

ROAST POTATOES --> 2.75
MET MAYONAISE

Maak je
gerecht
compleet met
een van onze
side dishes!

Main
Dishes

DUCK LEG
14 uur zacht gegaard in perzikmarinade |
stoofpeer | zoete aardappel |
‘Circus Citrus’ bierjus

110 VOLT

19

VEGGIE GARDEN		
Bospeen | pastinaak | sjalot | knolselderij
| stoofpeer | zoete aardappel | caramout
uit de brouwerij | crème van knolselder |
crumble van ui | zachte Brabantse
blauwe kaas uit Molenschot

PAS DE
SAISON

16

GUILTY
SLOW-COOKED BEEF
Smeltend zachte rundersukade | gerookt PLEASURES
op de American smoker | 12 uur langzaam
gegaard | bos-peen | pastinaak | sjalot |
knoflook | ‘Oude Haas’ kalfsjus

17.5

CHERRY COKE RIBS
600 gram | fall of the bone | dik bevleesde
varkensrib | kers | chipotle | maiskolf

240 VOLT

21

40 WATT
ARROSTITO VITELLO TONNATO
Zacht gegaarde sukade van Hollands kalf |
12 uur gegaard in ‘Witte Dame’ met tomaat
crème van verse tonijn | kappers |
balsamico- biersiroop | knolselderij

21

TIGER SHRIMPS
6 hele gamba’s | chipotle-knoflookolie |
geroosterd brood van bierbostel

ORCHESTRA
OF ANGELS

16.5

150 WATT

15.5

SMOKY PUMPKIN
Gerookt op de American smoker | 12 uur
gegaard met 5-spice | caramout uit de
brouwerij | parel-couscous | crème van
knolselderij | oude geitenkaas met onze
‘150 Watt’ Belgian Quadrupel

SPECIAL ROAST

Per 2 personen | wekelijkse special | rosé
gebakken | langere bereidingstijd | met
heerlijke side dishes | zolang de voorraad strekt!

DAGPRIJS

Side dishes
FRIES

2.5

ROAST POTATOES

2.75

CORN ON THE COB

4

MIXED SALAD

2.5

VEGGIES

6

Met mayonaise

Met mayonaise

Roomboter | zeezout

Bospeen | pastinaak | sjalot | perzik |
zoete aardappel

SPICE UP YOUR DISH!

Bereid met
ambacht en liefde
voor lekker eten

DESSERT MAKES
EVERYTHING BETTER

Dessert

FUDGE
Fudge van karamel | pinda |
nougat

150 WATT

7.5

DULCE DE LECHE BROWNIES
Homemade brownie |
karamel | zeezout

200 WATT

7.5

SORTIE
SUBLIEME

5.75

110 VOLT

8.5

240 VOLT

15

COUPE LE SOLEIL
3 bollen sorbet ijs | seizoensfruit
SWEET TASTING
Laat je verrassen met deze proeverij
van zoete lekkernijen!
LOCAL CHEESE PLATTER
Belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ |
geitenkaas met onze ‘150 Watt’
Belgian Quadrupel | Brabantse blauwe
kaas uit Molenschot | vijg |
balsamico-biersiroop

