
BIERKAART

kies zelf de grootte 
van je glas

Unieke & karaktervolle bieren uit onze eigen brouwerij

DEFTIGE AAP ENKEL (BLOND) - 6% ALC.                  2,3         3,3          3,9        7,7
Goudblond van kleur en rijk aan smaak maak onze enkel tot een 
overheerlijk Blondje. Door het gebruik van 4 mout soorten en 2 hoppen 
krijgt het helemaal zijn eigen karakter.

DEFTIGE AAP DUBBEL - 7.5% ALC.                                 2,3         3,3          3,9          7,8
Gebrouwen in onze brouwerij. Het parade aapje van de Deftige Aap vol van 
smaak, Deftige Aap dubbel heeft toetsen van fruit, chocolade en drop. Past 
goed bij deftige aap borrelplank.
 
DEFTIGE AAP TRIPEL - 8% ALC.                  2,4          3,4          4,0         8,0
Gebrouwen in onze brouwerij. Meest sublieme en toegankelijke tripel waar 
wij trots op zijn. Fruitig, vleugje banaan, licht gekruid. Wordt vaak gedronken 
bij kazen en nagerechten.

DEFTIGE AAP QUADRUPEL - 10% ALC.                 2,7          3,7          4,5         9,0
Licht van kleur zwaar in smaak maakt onze gerstenwijn tot een fantastisch 
Bier. De zoete hinten van karamel in combinatie met de smaak van Hallertau 
hop maakt het nu al tot een Klassieker.

DEFTIGE AAP WIT - 6% ALC.                  2,6         3,6          4,2          8,4
Witbier gebrouwen met Tarwe, Sinasappel schil en Koriander zorgt voor een 
heerlijke dorstlesser. Een Witbier zoals het hoort! 
     
DEFTIGE AAPI - 6,4 % ALC.                  2,6         3,6          4,2          8,4
Aroma’s van de mooiste Amerikaanse hoppen komen je tegemoet als deze 
IPA wordt uitgeserveerd. In combinatie met de bittere smaak van deze 
hoppen is het een waar genoegen deze IPA te mogen nuttigen. 

DEFTIGE AAP STOUT - 7.4% ALC.                 2,5          3,5          4,1         8,2
Donker door een variatie van gebranden mouten, dik door de haver.  Zorgt 
voor veel plezier Bij de echte stout drinker. 
 
PILS - 5 % ALC.                                      1,6          2,2          2,6          5,1
Volgens Ambachtelijk recept. Pilsener is een verfrissend bier van lage 
gisting met een alcoholgehalte van 5%. Het pils heeft een lekkere, volle 
smaak met een aangename afdronk.
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WISSEL TAP   
Steeds weer iets nieuws! Een seizoenbier of een geweldig ander 
bier uit onze mooie brouwerij.  Vraag bij onze collega’s wat voor 
mooie specials er op een van onze 2 wisseltaps zitten!

Zie de achterkant voor het 
onze bieren van de fles

volg deftige aap op



bieren van de fles
DEFTIGE AAP KIELE KIELE  |  5,2% ALC.  |  33CL  |  4,9
Winnaar lekkerste bier van Brabant 2019. KieleKiele is een moderne 
versie van een Aziatisch rijstbier. Voor het bier is naast pale ale mout 
ongeveer 20 procent Chinese kleefrijst gebruik. Het is op smaak gebracht 
met gemberwortel, sereh (citroengras) en verse rawit pepers.

LEFFE BLOND  |  0% ALC.  |  33CL  |  3,2
Leffe Blond 0.0% is het allereerste volledig alcoholvrije abdijbier. Dit 
biertje heeft een fruitige smaak met een bittere toets en tegelijkertijd ook 
de karakteristieke Leffe smaak van kruidnagel en vanille.

LIBERA  |  0% ALC.  |  33CL  |  3,4
Peroni Libera (0,0%) is een alcoholvrij bier uitkomstig uit Italië, wat 
door een zeer geavanceerd brouwproces en de hoge kwaliteit van de 
ingredienten, dezelfde verfrissende smaak en een onmiskenbaar vleugje 
Italiaanse stijl levert als Peroni Nastro Azzurro.

PLAYGROUND VAN DER STREEK  |  <0,5% ALC.  |  33CL  |  4,6
Eindelijk een alcoholvrij bier met smaak! Deze IPA is gebrouwen met 5 
soorten Amerikaanse hop, maar bevat nagenoeg geen alcohol! Hierdoor 
ruik en proef je wél de smaken van citrusvruchten, tropisch fruit en 
aangename bitterheid

ROSÉ BIER  |  4% ALC.  |  30CL  |  3,6
Wieckse Rosé is een heerlijk zacht en fruitig witbier met een friszoete 
smaak. De Wieckse Rosé bevat 4% alcohol.

RADLER  |  2,7% ALC.  |  30CL  |  3,1 
Hoegaarden Radler Lemon & Lime is de natuurlijke mix van Hoegaarden 
Wit met het sap van citroen en limoen Smaak; Verrassend zacht, met de 
verfrissende smaak van citrus 
Oorsprong; Hoegaarden, België

KRIEK MAX  |  3,5% ALC.  |  25CL  |  3,6
Kriek Max heeft een alcoholvolume van 3,5%. Bovendien bevat de Kriek 
Max 25% krieken en wordt er zodoende meer aandacht besteed aan een 
fruitigere en nog vollere smaak.

LELLEBEL  |  5,7% ALC.  |  33CL  |  6
Brouwerij De Eeuwige Jeugd bier Lellebel is een fris blond bier. Het heeft 
toetsen van tarwemout, aroma’s van citrus en tropisch fruit en een zachte 
afdronk. Het is vooral geliefd bij jongeren en voor feesten.

TRIPEL TURF ’N SURF  |  8,5% ALC.  |  33CL  |  5,9
Een traditionele tripel, met experimentele smaken. In dit bier proef je de 
fruitige smaken van een tripel, met een vleugje turfgerookte whiskymout 
en een snufje zeezout. De Australische Summer-hop brengt de zomerse 
belevenis in dit winterse bier.

PANDORA  |  6% ALC.  |  33CL  |  5,5
Pandora Dutch Pale Ale, blond, 6%. Fris, fruitig en licht bitter. Een echt 
sessie bier. Het medium koolzuurgehalte zorgt ervoor dat de smaak nog 
beter tot zijn recht komt.

MANNENLIEFDE  |  5% ALC.  |  33CL  |  5,9
Mannenliefde is het eerste bier van brouwerij Oedipus. Het is een frisse 
Saison met hinten van limoengras, Szechuan pepers en de Sorachi Ace 
hop. De combinatie van de ingrediënten maakt het een hoppig en kruidig 
bier.

CALIPETTE CIDER  |  4% ALC.  |  33CL  |  6,1
Een heldere, goud-kleurige, licht bruisende cider uit Bretagne. Een volle, 
rijke appelsmaak, levendig en droog.

KEES MOSAIC HOP  |  5,5% ALC.  |  33CL  |  6,8
Kees bier Mosaic Hop Explosion in blik is alleen gebrouwen met de 
hopsoort mosaic. Het resultaat is een troebel, oranje IPA met een intens 
hoppig en fruitig karakter. Het geeft een smaakexplosie in de mond van 
perzik, kruiden, tropisch fruit en citrus.

MAXIMUS STOUT 6  |  6% ALC.  |  33CL  |  8,4
Maximus stout is een zeer donker bier met een aangenaam bittere 
smaak. De bitterheid komt naast de geroosterde mout van Engelse hop. 

MALLE BABBE  |  5,5% ALC.  |  33CL  |  5
Malle Babbe is een dunkel weizen een heeft daardoor net als een 
gewone weizen een fruitig (bananen) karakter met een licht kruidige 
toets van kruidnagel en laurier. Het andere zit hem in het feit dat er wat 
donkere tarwemouten zijn gebruikt die meer kleur geven, maar ook een 
wat vollere licht karamel achtige smaak. De whirlpool hopgift van Spahir 
hop geeft het bier een extra fruitige smaak.

www.deftigeaap.nl


