
Coca-Cola    x 2,50
Coca-Cola Light  x 2,50
Sinas    x 2,50
Sprite   x 2,50
Cassis   x 2,50
Tonic    x 2,50
Bitter-Lemon  x 2,50
Val Rood, Val Blauw x 2,50
Jus d’Orange Fles  x 2,50
Appelsap   x 2,50

Frisdranken

Warmedranken

Huiswijnen

Sterkedranken

HOTEL ~ RESTAURANT
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  Eethuys
DRANK & KOFFIE

drank  kaart

Sfeervol en 
Smaakvol Dineren!

Voor speciale flessen 
wijn vraag aan de
bediening de wijnkaart

De koffie’s zijn 
ook verkrijgbaar 
in decafé

Rode Wijn, Rosé Wijn, 
Droge of Zoete Witte Wijn 
per glas   x 4,25

Koffie   x 2,75
Espresso   x 3,00
Cappucino   x 3,25
Latte Macchiato  x 3,50
Liever een koffie met een smaakje?
Vanille, Hazelnoot, Caramel, Kokos x 0,30

Thee diverse smaken x 3,00
Callebaut chocolademelk
met slagroom   x 4,50

Irish Coffee, Brabantse Koffie,
Coffee Jamaica, French Coffee 
    x 6,50

Jenever   x 3,50 
Port, Sherry of  
Vermouth   x 3,50 
Likeur 43, Calvados, 
Barcardi, Tia Maria,  
Gin, Grand Marnier of  
Cointreau   x 4,25 
Remi Martin va of  
Whiskey va  x 6,00



La Trappe Blond x 4,25
Een helder, goudblond Trapistenbier. 
Sprankelend en goed doordrinkbaar. 
Fris en fruitig van smaak, met een zacht  
vriendelijke bittere afdronk.  (6,5% vol. alc.) 

La Trappe Dubbel x 4,25
Een mooi authentiek Trappistenbier  
met een warme, robijn rode kleur. 
Ietsjes zoet van smaak met een fris en 
zacht aromatisch karakter.  (7% vol. alc.)

La Trappe Tripel x 4,25
Een krachtig, donker blond Trappistenbier. 
Vol van kleur en smaak. De fruitige en 
bitterzoete smaak geeft La Trappe Trippel 
een bijzonder karakter.  (8% vol. alc.)

La Trappe Quadrupel x 4,45
Het zwaarste Trappistenbier van La trappe 
met een prachtige amber kleur. De Warme  
maak is vol en mild. Een beetje zoet en 
aangenaam bitter.  (10% vol. alc.)

Witte Trappist x 4,25
De witte Trappist is het eerste en enige 
Trap  pistenbier te wereld. Gebrouwen met zeer 
aromatische hopsoorten. Een frisse dorstlesser  
met verfijnd karakter.  (5,5% vol. alc.)

Isid’or x 4,25
Vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste  
brouwer van de abdij Koningshoeve. 
Ongefilterd, lichtzoetig amberbier met een  
note van karamel, dat nagist op de fles  
een volle zacht bittere smaak en een  
fruitige afdronk heeft.  (7,5% vol. alc.)

Erdinger x 4,50
Het aroma is heerlijk fruitig met tonen van 
banaan en citrus. De smaak is vol en romig 
met aantrekkelijke frisse zuren van limoen.  
(5,0% vol. alc.)

Leeuw Bier 
Normaal x 2,50
Groot x 5,25

Wisseltap x 4,15
Vraag gerust naar ons wisselend bier van de tap!

De Twee Leeuwen Blond x 4,25
Blond bier van hoge gisting. Heerlijk zacht, vol en 
fris van smaak. Gebrouwen met oa roggemout, 
koriander en 2 soorten hop. 
(5,8% vol. alc.)

De Twee Leeuwen 
“Hazy sunshine neipa” x 4,25
New England India Pale Ale. Heerlijk fris zomers bier met 
tonen van citrus en mango. Licht bittere afdronk. Een echte 
dorstlesser met een laag alcohol percentage. (3,5% vol. alc.)

Tongerlo x 4,25
Goudgeel abdijbier met een hoppig aroma 
en kruidige, fruitige toetsen. Volmondig, zachte 
aanzet en aangenaam bittere afdronk.
(6,0% vol. alc.)

Karmeliet Tripel x 4,50
Een complex goud- tot bronskleurig bier met een 
romige schuimkraag. Dit komt onder meer door 
de gebruikte granen, een beperkt gebruik van 
Stiermarkse hop, het overvloedig kruiden en 
het fruitig karakter van de gist. (8,4% vol. alc.)

De Koninck x 4,50
Het is een amberkleurige Spéciale  
belge en is sinds 1913 op de markt en  
is het klassieke Antwerpse ‘bolleke’.
(5,2% vol. alc.)

Super 8 Flandrien x 4,10
De twist zit hem in de toevoeging van hop, vanille-
aroma en toetsen van eik en koriander als smaak 
makers. Met zijn alcohol percentage van 6,4 % is hij 
een stevige en lekkere doordrinker. (6,4% vol. alc.)

Mystic Kersen 4,10
Zo verfrissend en lekker geurend, met de volle smaak 
van zomerse krieken in combinatie met witbier. 
Mystic laat jou het jaar door genieten van kersen.
(3,5% vol. alc.)

La Chouffe Blond x 4,50
La Chouffe is een ongefilterd blond bier,  
hergist op fles. Het is een aangenaam  
fruitig bier, gekruid met koriander en  
een lichte hopsmaak. (8,0% vol. alc.)

Radler x 3,45
Een heerlijk verfrissende combinatie van  
witbier en citroen- en limoensap. Een licht  
bier dat makkelijk drinkt dankzij zijn lage  
alcoholgehalte.  (2,0% óf 0,0 vol. alc.)

Schneider Weisse x 4,50
Een premium alcoholvrije tarwebier uit Beieren door de wereld-
beroemde Weißbierbrauerei G. Schneider & Sohn in Kelheim. 
Een uitstekende smaak, de perfecte dorstlesser en caloriearm is 
perfect geschikt ook voor bierkenners, die aandacht aan hun 
karakter besteden. (0,0% vol. alc.)

Jupiler 
Fles (5,2% vol. alc.) x 3,15
Malt Alcoholvrij  x 3,15
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Spesiaal

Tap

Flesbieren bieren

bieren


