
BIERKAART
Unieke & karaktervolle bieren uit onze eigen brouwerij

Tapbieren
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kies zelf de grootte 
van je glas

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 ACHTERKANT VOOR
BIEREN OP FLES

volg deftige aap op

BLOND - 6,5% ALC.

Door het gebruik van 4 mout soorten, 2 hoppen en honing krijgt het 
helemaal zijn eigen karakter.

DUBBEL - 7.5% ALC.

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.

TRIPEL - 8% ALC.

Meest sublieme en toegankelijke tripel waar wij trots op zijn. Fruitig, vleugje 
banaan, licht gekruid. Wordt vaak gedronken bij kazen en nagerechten.

QUADRUPEL - 10% ALC.

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.

WIT - 6% ALC.

Witbier gebrouwen met Tarwe, Sinasappel schil en Koriander zorgt voor een 
heerlijke dorstlesser. Een Witbier zoals het hoort! 

IPA - 6,4 % ALC.

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. 

STOUT - 7.4% ALC.

Donker door een variatie van gebranden mouten, dik door de haver.  Zorgt 
voor veel plezier Bij de echte stout drinker. 

DOMMELSCH PILS - 5 % ALC.

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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bieren van de fles

DEFTIGE AAP ORIENTAL  |  5,2% ALC.  |  33CL  |  €5,8
Winnaar lekkerste bier van Brabant 2019. Oriental 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.

DEFTIGE AAP CHERRY KETTLE SOUR  |  6% ALC.  |  33CL  |  €7
Een mooi fruitig en friszuur biertje. Door toevoeging van kersen is hij mooi 
roze geworden. Met zijn 6% is niet te zwaar en heerlijk dorstlessend op 
een mooie zomerdag.

DEFTIGE AAP SESSION IPA  |  4,2% ALC.  |  33CL  |  €6,8
Van origine een arbeiders bier wat gebruikt werd om de werksfeer hoog 
te houden. Hierdoor is deze laag in alcohol, maar vol van smaak door de 
citrus hoppen.

DEFTIGE AAP DDH-DNEIPA   |  8% ALC.  |  33CL  |  €7,5
De tegenhanger van de klassieke IPA. Laag in de bitterheid, maar door de 
toegevoegde ananas een licht zoetige tropische smaak.

DEFTIGE AAP IMPERIAL PORTER   |  10,7% ALC.  |  33CL  |  €8
Een bier dat veel werd gedronken onder de havenarbeiders in London. 
Een donker bier met een hoge alcoholpercentage. Door de espresso een 
volle smaak met een hint van kokos.

LEFFE BLOND 0.0%  |  0% ALC.  |  33CL  |  €5
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.

LEFFE BRUIN 0.0%  |  0% ALC.  |  33CL  |  €5
Leffe bruin 0.0% is scherp en karaktervol. Een authentiek abdijbier met 
een diepe, herfstbruine kleur en een volle, lichtzoete smaak, beiden te 
danken aan de donkergebrande malt.

PLAYGROUND  |  0,5% ALC.  |  33CL  |  €6,3
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

BIRRA MORETTI 0,0%  |  0% ALC.  |  33CL  |  €4,1
Birra Moretti 0,0% is écht Italiaans bier wat op traditionele wijze wordt 
vervaardigd, maar dan zonder alcohol. Het is een laaggistend bier en 
mooi goud van kleur.

RADLER 0,0%  |  0% ALC.  |  33CL  |  €4
Hoegaarden Radler limoen is de natuurlijke mix van Hoegaarden Wit met 
het sap van limoen en zonder alcohol.

ROSÉ BIER  |  4% ALC.  |  30CL  |  €4,2
Wieckse Rosé is een heerlijk zacht en fruitig witbier met een friszoete 
smaak. De Wieckse Rosé bevat 4% alcohol.

LIEFMANS  |  3,8% ALC.  |  25CL  |  €5,6
Liefmans Fruitesse is sprankelend Belgisch bier boordevol fruit. De 
smaak is licht zoet en bevat accenten van aardbei, framboos, kers, 
bosbes en vlierbes.

www.deftigeaap.nl

VRAAG VOOR EXTRA
ASSORTIMENT FLES BIEREN


