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Dutch IPA - Hard to crack 8%
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M a de

in

lÂn

Maak kennis met de Maallust Zware Jongen.
Dit bier is stevig gehopt en heeft een
kruidige smaak en vol van mout, met een mooie
hopbitterheid in de afdronk. De smaak is
zoet, moutig en fruitig.

Dit zwaardere, hemels geurende bier
is gebrouwen met mout, hop en een
onweerstaanbare combinatie van zonrijpe
mango, kumquat en een vleugje dieprode chili.

Een traditionele Engelse IPA om aan de wal te
drinken. Met een volle, moutige smaak waar je
volmondig ‘ja’ tegen zegt. Proef de perfectie van
z’n licht hoppige aroma en bittere bite. Heb je
dit bier in ’t vizier? Roei dan naar de bar en
bestel dit smaakvolle zeemansbier.

6,5

Jopen Mooie Nel 6,5%

n

b
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Kruidige en zachte tripel. Vol van mout, met
een mooie, licht zachte hopbitterheid in de
afdronk.

F ry
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verrast!
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De Great White
met smaken van
sinaasappel en
samen voor dat
ontstaat.
in

’t ij Biri 4,7%

4,5

De Biri is een frisse lager, gebrouwen met
mais. Deze tropische lager heeft een frisse
aroma en een lichte Citrus toets. Deze
lichte dorstlesser is door het gebruik van
mais en de frisse zoetige smaak makkelijk
doordrinkbaar.

Jopen let there be light 3,3%

6,5

is een soepel, fruitig bier
Grapefruit en sinaasappel. De
het vleugje koriander zorgen er
er een frisse, scherpe afdronk

Kâld Kletske Weet 5,6%

5,5

Weizen met een romige, volle smaak en tonen van
kruidnagel en banaan. Fijne zachte afdronk. Een
zacht en fruitig tarwebier, heerlijk verfrissend.
Troebel en lichtgeel met een volle witte
schuimkraag.

Jopen Adriaan wit 5,0%

5,5

Proef de zomer met Jopen Adriaan Wit. Dit witbier
bevat niet alleen tarwe en haver, maar ook mooie
kruiden. De blonde Jopen Adriaan Wit heeft een
frisse zachte beginsmaak met veel fruitige tonen
uit de korianderzaad en Curaçaoschillen.

6

Aan het verlangen naar de warme en zonnige
dagen na de koude wintermaanden wordt smaak
aangegeven met dit zachte blond biertje met
een laag alcoholpercentage. Deze Session
New England IPA heeft veel fruittonen zoals
tropisch fruit, grapefruit en citrus uit de
Amerikaanse hopsoorten.

Corona 4,6%

6

Corona is een bier van lage gisting, met een
alcoholpercentage van 4.6%. Het is een bier
uit Mexico, en wordt vaak met een limoentje
in de hals gedronken.

Desperados 5,9%

6

Bier met tequilla smaak. De combinatie
van het bittere van bier met het zoete van
tequila geeft een unieke smaaksensatie.

Somersby Appel 4,5%

Stadshaven Great White 5,3%

7,5

De generaal onder de speciaal bieren. Een
quadrupel zoals je die nog nooit geproefd
hebt. Vol van body, moutig, krachtig en flink
hoppig met tonen van peer en zwarte bes. Het
bier heeft een zachte afdronk en de smaak

DutchIPA Bittersweet Victory is een geelgekleurde
IPA gebrouwen in Nederland. Deze variant beschikt
over een tropisch karakter die al meteen op
te merken is in zijn aroma. Toetsen van mango,
passievrucht, ananas en frisse citrus.

Wit/weizen

F
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Dutch IPA BitterSweet Victory 6% 8

F ry

6,5

Dit is een zwaar en complex bier met
overwegend zoete aroma’s. complex, gebrande
mouten, karamel en een flinke vleug met
fruitigheid maken dit bier ongeëvenaard. Een
afdronk met licht zoete tonen die mooi en
langzaam uitvloeit.

Maallust 1818 10%

5,5

s

Gulden draak 9000 10,5%

5,5

IPA werd in de tijd van lange zeereizen extra
zwaar gebrouwen en extra gehopt zodat het
in de koloniën gedronken kon worden. Door de
Amerikaanse Craft Beer Revolution is de IPA
teruggekeerd in Europa. Jopen Mooie Nel IPA heeft
een fruitige hopsmaak en veel bitterheid door de
Amerikaanse hop.
in

Quadruppel

a

Zelfs voor Captain Ipa is deze dubbele IPA
een harde noot om te kraken. Niet vanwege de
heerlijke geur of warme smaak, maar vanwege het
hoge alcoholpercentage. Je krijgt een intense
smaak en een perfecte balans tussen bitterheid en
zachtheid.

Stadshaven IPA 4,5%

Een goudblonde, klassieke tripel met
een mistige waas en een romige, witte
schuimkraag. De toevoeging van korianderzaad
tijdens het brouwen zorgt voor de licht
kruidige tonen.

de in

8

Stadshaven Piranha Tripel 8,5% 6,5

Kâld Kletske Trijedûbel 8%

F ry

M a de

6,5

s

in

Maallust Zware Jongen 9%

Zomerse bieren
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Tripel

4

Een glutenvrij Apple Cider met een fruitige
aroma en een frisse, volle en pure
appelsmaak. De smaak is niet te droog en
zeker niet te zoet!

Hoegaarden Radler 2%

4

Deze Radler is heerlijk fris en dorstlessend.
De zachtheid van het Hoegaarden witbier met
de vruchtensappen van citroen en limoen.

Liefmans Fruitesse 3,8%

5

Geniet van de frisse en intense smaak van
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen
en bosbessen met de liefmans Fruitesse. Deze
Fruitesse wordt geserveerd on the rocks voor
de meest verfrissende ervaring.

www.burgermeesterdrachten.nl
@eetcafedeburgermeester

bierKAART

b

Blond
Tripel Karmeliet 8,4%

4,5

Brugse zot 6%

De Brugse zot wordt gebrouwen met vier
verschillende moutsoorten en twee aromatische hop
variëteiten die het bier een unieke smaak geven. De
smaak is fruitig en doet denken aan perzik.

Leffe blond 6,6%

5.5

F ry
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5,5

Lulke Wiif Heechblond 7%

6,5

It Lulke Wiif (Het boze vrouw) is een krachtig,
fris bier geworden met een licht fruitige afdonk.
Dit Blond bier is onder meer gemaakt met Wâldprûm
(woudpruim) dat in de streek waar Brouwerij de
Freonskip vandaan komt.

Jopen wisseltap

Stadshaven kraken blond 6%

dagprijs

Op deze tap hebben we voor elk seizoen een
ander Jopen Bier!

Open dit lekker drinkende bier en laat je gedachten
varen. Voel de moutige omhelzing en proef de
lichte, bittere golf die weg deint met een sappige
kiwi en bloedsinaasappel twist en een hint van
jeneverbes.

4,5

Deze IPA uit Chicago is de droom van elke
hopliefhebber met smaak van perzik, citrus
en heel licht dennennaalden. De lekkere
hoppige afdronk proef je ook direct terug
in de eerste slok.

Koningshert Cicho Amber 6%

F ry
in

M a de

lÂn

dagprijs

Regelmatig hebben we mooie speciaalbieren op
de wisseltap, kijk op de krijtborden, check
onze socials of vraag de kastelein.

4,5

De geur van deze Chico Amber Ale is uniek: De geur
van chicoreiwortel met gebrande karamel. de lichteen zwaar gebrande gerstemout komt terug in de
bitterheid van de smaak samen met het karamel.

Pauwel kwak 8,4%

4,5

De geur van Pauwel Kwak doet je denken aan
abrikozen, deze komen ook terug in de smaak samen
met biscuit, banaan, sinaasappelmarmalade en tonen
van karamel en kruiden om te eindigen met een
lichte bitterheid in de afdronk.

lÂn
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5,5

Jopen heeft de eerste Nederlandse glutenvrije IPA
op de markt gebracht. Jopen Hop Zij Met Ons is een
uitgesproken IPA. Deze variant is met de hopsoort
Mosaic gebrouwen en heeft een uitgesproken mix van
tropische vruchten en citrusfruit. De bitterheid is
zoals je van een IPA mag verwachten; lekker stevig!

Koningshert Botanic 6%

4,5

Deze heerlijke Botanic uit Drachten smaakt naar
een combinatie van rozemarijn en karamel. Het is
een kruidig amberbier die vooral zoet van smaak
is en niet zo bitter. Koningshert is het bier van
Drachten!

Franziskaner Weissbier 0,5%

4

Hoegaarden Radler citrus 0,0% is een variatie
op het klassieke Hoegaarden witbier maar dan
in de stijl van Radler én alcoholvrij. Deze
Radler heeft een extra verfrissend karakter.

Jopen chapters
Bij Jopen zijn ze nieuwsgierig en
houden ze nogal van uitgesproken
bieren. Ze kunnen domweg niet stil
zitten. Met (J)OPEN CHAPTERS dagen
ze hun brouwteam iedere maand uit
om een nieuw smaakvol craftbier te
ontwikkelen. Ruik, proef, ervaar
en volg de verhalen. Iedere maand
opnieuw.

Leffe Blond 0,0%

4

Leffe blond alcoholvrij is het eerste
alcoholvrije abdijbier. Het is een bier met
een fruitige smaak en een bittere toets. Het
is gemaakt met dezelfde gist als andere Leffe
bieren.

Brewdog Punk 0,5%

Check onze socials of vraag de
bediening.

Bierborrel plank

5,5

Deze alcoholvrije Franziskaner heeft een
frisse kruidige geur met een lichte toon van
Citrus en op de achtergrond een botertje.
Dit komt terug in de frisse, fruitige, licht
zoete smaak.

Hoegaarden Radler 0,0%

5

Punk AF is een alcoholarme variant op
BrewDog’s flagship beer Punk IPA. Gebrouwen met
maarliefst acht verschillende hopsoorten uit
Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Europa, zit
dit bier barstensvol tropische smaken die zo
kenmerkend zijn voor grote broer Punk IPA. En
dat met slechts een half procentje alcohol.

Bites

Amber

s

Wisseltap

6,5

Alcohol vrij

Hop zij met ons 6%

tenvr

4,5

De Franziskaner Weissbier is een frisse
Weizen. Dit tarwebier is elegant en fijn
verfrissend. In de smaak zitten hinten van
banaan en citrus.

Goose Island IPA 5,9%

u

Leffe blond heeft een zoetige en fruitige smaak met
een vleugje bitterheid. Dit goudblonde bier met een
pittige afdronk van sinaasappel is dorstlessend
en valt hierdoor in smaak bij zowel mannen als
vrouwen.

De Burgermeester is een ‘official Dogdealer’,
dat betekent maandelijks een nieuw exclusief
crafbeer van Brewdog op de tap.

Franziskaner Weissbier 5%

5
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De geur van de tripel karmeliet is erg
aantrekkelijk door de vanille en de bruine
suiker die erin verwerkt zijn. De smaak
van de tripel is erg fruitig met tinten van
banaan, sinaasappel en perzik. Heel licht
op de achtergrond kun je ook de smaak van
vanille en citrus herkennen.

Brewdog wisseltap

Glutenvrij

Gl

Tap

25

De ideale uitgebreide hapjesplank bij de bieren.
Voor meer snacks, kijk op onze drankenkaart.

Afwisseling
Regelmatig hebben
we naast de kaart
mooie speciaalbieren,
kijk op de
krijtborden, check
onze socials of
vraag de bediening.
@eetcafedeburgermeester

Hertog Jan 0,0%

4

De klassieke Hertog Jan, maar dan 0.0 is een
bier met een mo
utig karakter, kruidige
tonen in de achtergrond, een volle smaak
met een verfrissende hopbitterheid en een
lichtzoete afdronk.

Vrijwit 0,5%

5,5

Een 0,5% witbier dat net zo lekker doordrinkt
als de originele IJwit. Vrijwit is gebrouwen
met citroen en korianderzaad voor een
kruidige, frisse smaak.

Liefmans Fruitesse 0,0%

5

Je vertrouwde Liefmans Fruitesse, maar dan
gewoon alcoholvrij! Je drinkt ‘m uiteraard
on the rocks voor de meeste verfrissende
ervaring.

