
WARME DRANKEN.

KOFFIE.
Verse koffie 2.50
Extra grote verse koffie 4.80
Cappuccino  2.70
Espresso 2.35
Dubbele espresso 4.35
Latte macchiato 3.25
Koffie verkeerd 3.10
Koffie plank 
met koffie, slagroom en glas
water. 3.10

Koffie plank speciaal 
met koffie, slagroom, water en
likeurtje amaretto  7.25

KOFFIESPECIALITEITEN.
French Coffee
koffie met cointreau en slagroom.
6.95

Italian Coffee
koffie met amaretto en slagroom
6.95

Irish coffee
koffie met whisky en slagroom.
6.95

THEE.
Thee (div smaken) 2.50
Verse munt thee 2.95
Verse munt thee honing 3,20

WARME DRANKEN.
Warme chocolademelk 2.85
Warme chocolademelk plus
slagroom 3.25
Jamaica Chocolademelk met
rum en slagroom 6.25

 

LEKKER VOOR BIJ

DE KOFFIE.

Ambachtelijke appeltaart 2.95
Ambachtelijk appeltaart met
slagroom 3.45
Taart van de week. Vraag bij
bediening naar de taart van de
week. op=op.

Lees verder.................

WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT MET DIVERSE
WARME EN KOUDE DRANKEN MET OF ZONDER ALCOHOL.
IEDEREEN HEEFT ZO ZIJN EIGEN SMAAK EN VOORKEUREN
VOOR DRANKEN. MET ONZE PARTNERS HEBBEN WIJ EEN
ZEER UITGEBREID ASSORTIMENT DRANKEN VOOR U
SAMENGESTELD.



GEDISTILEERD

Jonge jenever 3.25
Oude jenever 3.25
Safari 4.25
Malibu 4.25
Amaretto Disaronna 4.25
Baileys 4.25
Passoa  4.25
Grand Marnier 4.25
Cointreau 4.25
Limocello 4.25
Barcardi rum 4.00

GIN 
Gordon gin 4.50
Hendriks gin 5.50

 

FRISDRANKEN

Coca cola 2.50
Coca cola Zero 2.50
Fanta Sinas 2.50
Fanta Cassis 2.50
Sprite 2.50

Finley Bitter lemon 2.50
Finley Tonic 2.50
Finley Ginger Ale 2.50

Rivella 2.50

Fuze tea sparkling 2.50
Fuze tea green 2.50

Chaudfontaine rood 2.35
Chaudfontaine blauw 2.35
Tafelwater 0.75l plat 4.75 
Tafelwater 0.75l bruis 4.75

Fristi 2.50
Chocomel 2.50
Appelsap 2.40

Ranja 1.00
Kan Ranja 3.50

Kraanwater 0.50

WHISKEY

Johny Walker 4.50
Jameson 4.50

COGNAC
Joseph Guy 6.00

PORT
Dow's ruby's port 4.75

Natuurlijk is het mogelijk om
ook mix drankjes te bestellen
zoals bv gin tonic of rum cola
Vraag de bediening naar de
mogelijkheden. 

Lees verder.......



WIT, BRUIN, BLOND. IPA, LOKAAL, OAKED... EEN PAAR JAAR
GELEDEN HAD JE NIET VEEL KEUZE IN BIER. MAAR DE BIERMARKT
IS DRASTISCH VERANDERD IN BELEVING, SMAAK EN HOE HIJ
GEDRONKEN WORDT. WIJ HEBBEN EEN MOOIE SELECTIE GEMAAKT.

BIER IS MEER DAN EEN SIMPEL TAP BIERTJE TEGENWOORDIG.

Bekijk ook onze losse bierkaart en online op scoover.nl voor een up to date assortiment.



Pilsener bier gebrouwen met zomergerst, 
speciale gisten en Saaz-hop. Verfrissend en 
zacht van smaak met een lichte bittere finish.

Biologisch en bovengistend trappistenbier met 
een mooie stevige schuimkraag. Blond van 
kleur en ongefilterd. Fris fruitig en hoppig bier 
met een aangename bitterheid en een milde, 
droge afdronk.

Goudgeel trappistenbier met een witte 
schuimkraag en een rijke smaakbeleving. 
Een toegankelijk, prikkelend bier met een 
licht zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Het enige trappistenwitbier van de wereld. 
Goed doordrinkbare, bruisende en frisse 
dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren, 
kruidigheid en een prikkelende afdronk.

Cornet, Oaked blond: krachtig en toch 
verrassend zacht dankzij de toevoeging van 
eikenhouten ‘oaked’ snippers tijdens het 
brouwen.

Dorstlessend superieur volmout pilsener gebrouwen
met Cascade-hop uit de Amerikaanse Yakima- 
vallei. Rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte 
afdronk met verfijnde bitters.

Klassiek donkerbruin trappistenbier met een 
ivoorkleurige schuimkraag. Een vol moutige 
en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete
invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

Bitterheid
Verfrissend en zacht

Bitterheid
Volmout, rijk, helder

Bitterheid
Fris, moutig, prikkelend

Bitterheid
Stevig, volmout, karamel

Bitterheid
Krachtig, verrassend zacht

Bitterheid
Blond, moutig, zoet, bitter

Bitterheid
Fris, doordrinkbaar, biologisch

0.3 Ltr / 0.5 Ltr

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

0.25 Ltr / 0.33 Ltr / 0.5 Ltr

Cornet (8.5%)

Estaminet (5.2%)

La Trappe Blond (6.5%)

La Trappe PUUR (4.5%)

La Trappe Dubbel (7.0%)

La Trappe Witte Trappist (5.5%)

Swinckels’ - Superieur Pilsener (5.3%)

Tapbieren
Flesbieren



Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters 
en Bavaria bier. Friszoete dorstlesser met 
natuurlijke vruchtensappen, onvervalst 
bierkarakter, alcoholbite en frisse afdronk.

Klassiek trappistenbier met een krachtige en 
volle smaak. Een belegen donkerblond bier met
kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter
en een afdronk met verfijnde bitters.

Het originele, donkere trappistenbier, zwaar 
en stevig met een volle, verwarmende, intense 
smaak. Moutig met zoete tonen van dadels, 
vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk.

Bavaria Alcoholvrij is een alcoholvrij pilsener, 
gebrouwen met natuurlijk mineraalwater 
uit eigen bron. Een verfrissend, moutig en 
fris hoppig 0,0% bier met een aangename 
bitterheid en afdronk.

Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije 
bierdrank op basis van bruisend natuurlijk 
citroenwater en Bavaria bier. Fris-zoet, licht, 
granig en fruitig en bovenal verfrissend.

Amberkleurig trappistenbier met een gebro- 
ken witte schuimkraag. De harmonieuze smaak
begint fruitig en gaat over in moutige karamel; een
perfecte balans tussen complexiteit en eenvoud.

Bitterheid 
Doordrinkbaar, 0.0%

Bitterheid
Fris, zoet, citroen, bite

Bitterheid
Blond, zoet, fruitig, bitter

Bitterheid
Donker, zwaar, stevig, zoet

Bitterheid
Friszoet, citroen, bier, 0.0%

Bitterheid
Fruitig, stevig, karamel, bitter

La Trappe Tripel (8.0%)

La Trappe Isid’or (7.5%)

Bavaria Alcoholvrij (0.0%)

La Trappe Quadrupel (10.0%)

Bavaria Radler Lemon (2.0%)

Bavaria Radler Lemon (0.0%)

Flesbieren

Blond bier van hoge gisting met nagisting 
op fles. Krachtig en fris blond bier met een 
verfijnd fruitig aroma, een stevige body en 
een subtiele bitterheid in de afdronk.

Bitterheid
Stevig, fruitig, bitter

Omer Traditional Blond (8.0%)



Een verfrissend Belgisch amberbier met een 
unieke, karaktervolle smaak. Toegankelijk
dankzij de 5,2% alcohol en de zachte smaak 
met een aangename bitterheid.

Dit goudgele, alcoholvrije tarwebier smaakt net
als een premium tarwebier: pittig, fris en rond. 
Met hinten van kruidnagel en honing, en een 
fruitig karakter.

Zacht, fris en romig - de tarwe geeft die 
romigheid, plus een lichte, aangenaam 
friszure smaak. In de geur domineert banaan 
en kruidnagel.

De robuustere versie van de klassieke 
Hefeweizen. De karakteristieke geur en smaak, 
vol van banaan en abrikoos, wordt aangevuld 
met een beetje kruidnagel.

Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig

Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig

Bitterheid 
Verfrissend, smaakvol

Bitterheid
Fruitig, kruidig, vol

Palm Classic (5.2%)

Weihenstephaner Vitus (7.7%)

Weihenstephaner Hefeweizen (5.4%)

Weihenstephaner Hefeweissbier Alcoholvrij (0.5%)

0.33 Ltr

0.33 Ltr / 0.5 Ltr

PERSOONLĲK BIER ADVIES NODIG?
Ontdek welk bier bij jouw smaak past. En laat u verrassen. scan de QR

code en ontvang uw bier advies.

 

Scover kan je helpen bij het geven van persoonlijk
bieradvies. De app is ontwikkeld door artificial
intelligence specialisten, biersommeliers en
smaakprofessoren. Door middel van een smaaktest
kan Fons, onze virtuele biersommelier, bieren
aanbevelen die het beste bij jouw smaak passen.
Hoe meer bieren er beoordeeld worden, hoe beter
Fons nieuwe bieren kan aanbevelen. De volgende
keer wanneer je voor een keuze staat op het terras
of voor het bierschap kan Scover persoonlijk advies
geven over de bieren die in het assortiment staan!

SCAN DE QR CODE VOOR ADVIES.



Witte wijn is de ultieme dorstlesser voor de wijnliefhebber. Bij zowel mannen als
vrouwen is witte wijn een goede dorstlesser. Maar het is meer dan dat: witte wijn is

erg divers, en daardoor ook zeer zeker goed te combineren met verschillende
gerechten. Met name bij vis is witte wijn een uitstekende toevoeging.



Wie toe is aan een frisse, fruitige en gekoelde wijn, zit met een rosé wijn altijd
goed.  Rosé is, net als rode en witte wijn, een wijnsoort. Deze roze gekleurde wijn

wordt gemaakt van blauwe druiven en soms gecombineerd met witte druiven.
Onze TIP

Rode wijn is dé wijnsoort die een goed stuk vlees extra goed laat smaken. Rode
wijn wordt gemaakt van blauwe druiven. De paarsrood-achtige kleur ontstaat pas

op het moment dat  de druiven geperst wordt.

BEKIJK OOK ONZE SEPARATE 

UITGEBREIDE WIJNKAART.


