BIEREN

www.hetwapenvanegmond.nl

HERTOG JAN
Volle smaak met een
aangenaam bittere afdronk
Alc.5,1%

Bitterheid

Tap 25 cl
Tap 45 cl

3,00
5,30

HERTOG JAN WEIZENER
Verfrissend tarwebier met een
robuuste, volle smaak
Alc.5,7%

Bitterheid

Tap 30 cl

4,40

LEFFE BLOND
Zacht, moutig en fruitig, met
tonen van vanille
Alc.6,6%

Bitterheid

Tap 25 cl

4,20

LEFFE TRIPEL
Stevig en verfijnd, met een
licht-fruitige afdronk
Alc.8,5%
Fles 33 cl

Bitterheid

4,80

HOEGAARDEN RADLER CITRUS
Fruitig, met tonen van citroen en
limoen
Alc.2,0%
Fles 30 cl

Bitterheid

3,90

JUPILER
Toegankelijk en verfrissend,
met een rijke moutsmaak
Alc.5,2%

Bitterheid

Tap 25 cl
Tap 50 cl

2,90
5,70

WISSELTAP
Vraag aan uw kelner welk
speciaalbier we nu op de tap
hebben

LEFFE BRUIN
Krachtig, vol en lichtgekruid,
met tonen van karamel
Alc.6,5%

Bitterheid

Tap 25 cl

4,20

BIRRA DEL BORGO’S REALE IPA
Amber van kleur, met aroma’s
van citrusvruchten en peperig
Alc.6,3%

Bitterheid

Fles 33 cl

4,90

PAUWEL KWAK
Fruitig met een zoethout
accent en een bittertje in de
afdronk. Geserveerd in een
koetsiersglas
Alc.8,4%
Fles 33 cl

Bitterheid

4,80

SANCTI ADALBERTI TRIPEL
Aangename smaak van mout
en hop met een fijne bitterheid
Alc.7,5%

Bitterheid

Tap 25 cl

4,20

SANCTI ADALBERTI WISSELTAP
Vraag aan uw kelner welk
Sancti Adalberti speciaalbier
we nu op de tap hebben

SPECIAALBIER PROEVERIJ
Een keuze uit
3 speciaalbieren
van de tap

5,20

FRANZISKANER WEISSBIER
Volmondig, subtiel gekruid,
fruitig en pittig-zoet
Alc.5,0%
Fles 50 cl

Bitterheid

5,00

LIEFMANS
Frisse & intense smaak van
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen
Alc.3,8%
Fles 25 cl

Bitterheid

3,90

0.0% BIEREN

HERTOG JAN 0.0
Volle smaak met een
aangenaam bittere afdronk
Alc.0,0%

Bitterheid

Fles 25 cl

2,90

LEFFE BLOND 0.0
Zacht, moutig en fruitig, met
tonen van vanille
Alc.0,0%

Bitterheid

Fles 25 cl

3,90

HOEGAARDEN LEMON RADLER 0,0
Hoegaarden wit met het sap
van citroen en limoen, zonder
alcohol
Alc.0,0%

Bitterheid

Fles 25 cl

3,90

LIEFMANS FRUITESSE 0.5
Frisse & intense smaak van
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen
Alc. < 0,5%

Bitterheid

Fles 25 cl

3,90

FRANZISKANER WEISSBIER 0,5
De volmondige Franziskaner
smaak
Alc. < 0,5% Bitterheid
Fles 50 cl

4,90

SPECIA ALBIER PROEVERIJ
Een keuze uit 3 speciaalbieren
van de tap.

5,20

‘SANCTI ADALBERTI’
BIOLOGISCH BIER MET EEN PASSIE
Sinds 2018 staat in Egmond aan den Hoef een
ambachtelijke brouwerij, waar onder meer de Sancti
Adalberti abdijbieren worden gebrouwen. Sancti
Adalberti wordt gebrouwen in licentie met de abdij
van Egmond en is het enige Benedictijner abdijbier
van Nederland. Inmiddels brouwt men Tripel,
Dubbel, Weizen, Blonde, Abdijbock, Lentebock en
een zwaar donker bier Pastorale. De abdijbieren van
Sancti Adalberti worden ambachtelijk gebrouwen
met granen van biologische teelt. Het vakmanschap
van de brouwers zorgt voor heerlijke biologische
speciaal bieren.

Het proeflokaal is het gezellige begin- en eindpunt
voor rondleidingen en proeverijen. Je kunt onder
leiding van deskundige medewerkers en vrijwilligers
een rondleiding maken door de brouwerij en genieten
van een proeverij in het Proeflokaal. Daarnaast ben
je van harte welkom als je een proefglas van de
bieren wilt drinken en wilt genieten van de lokale en
biologische borrelhapjes. Met zicht op de brouwerij
kan je genieten van de bieren.
De winkel is elke dag geopend van 10:00 tot 17:00.
Elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn er in de
brouwerij rondleidingen.
Vooraf reserveren kan via: www.brouwerijegmond.nl
Hier kun je ook de webshop terugvinden waar je de
bieren en de bijpassende glazen kunt kopen.

