Cafeé Schiller
Bier
Van de tap
Hertog jan pils

Op fles
Fluit
vaas

2,50
2,70

Belle-vue kriek
licht kersenbier, beetje zoet, 5.1%

3,75

saison dupont

4,50

oesterstout

5,50

fruit, karamel, 6,5%

Ijwit

4,50

Leffe Blond

4,00

Jupiler 0.0%

2,50

karmeliet

4,25

Duvel

4,50

franziskaner

4,50

maneblusser………

4,25

witbier van brouwerij ’t IJ, 6.5%
zacht, fruitig bier, 6.6%
tripel, complex goud bier 8.4%
fris goudgeel weissbier 5%

robuuste stout, 8.5%

non alcoholische dorstlesser, 0.0%
tarwebier met nagisting op fles, 8.5%

blond speciaal bier uit Mechelen, 6%

OP fles
vuur & vlam,

brouwrij de molen
I.P.A., bitter maar niet te bitter, aroma’s en smaken van fruit en bloemen. 6.2%

6,00

Loirette blond,

wijn’bier van brasserie de la pigeonnelle
donkerblond van kleur en troebel, vanwege de nagisting op fles. Het is een echt ‘wijn’bier.
Het bier heeft een duidelijk zachtzure afdronk die lang blijft hangen. 5.5%

5,75

Natte, Brouwerij 't IJ

4,50

Westmalle tripel, abdij van westmalle

4,75

Lowlander I.P.A.,

Botanisch bier
Kruidige I.P.A, vol van smaak. Gebrouwen met koriander en witte thee. 6%

6,75

orval,

Abdij d'Orval
trappistenbier, Zeer licht amberkleurige kleur, rijk wit schuim, Mooie sprankel,
wilde gist, bittere afdronk. 6.2%

5,75

delirium tremens,

5,50

Een zogenaamde dubbel, type trappist, roodbruin van kleur, gebrouwen met
Zacht bittere hop en 20% karamelmout. 6.5%

helder, goudgeel trappistenbier dat gedurende drie weken nagist in de fles. 9.5%

Brouwerij Huyghe
sterke pale ale, beste bier v/d wereld. 9%

Cafeé Schiller
wijn
Wit
-vin de france, les quatre fils aymon, 2015, Frankrijk
chardonnay

Rood
-Vin de france, les quatre fils aymon, 2015, Frankrijk
pinot noir, gamay

-sentinelle de massiac, minervois, 2015, Frankrijk
Syrah, Grenache

RoSE
-vin de france, domaine de taverna, cevennes, 2014, Frankrijk
grenache, syrah, mourveèdre

mousserend
-vouvray, Domaine Vincent Careme, 2013, chenin blanc, Frankrijk

glas 3,95
fles 22,50
glas 3,95
fles 22,50
glas 5,75
fles 32,00
glas 3,95
fles 22,50

glas 7,50
fles 42,50

-Champagne, Domaine Jacques Lassaigne

Fles 65,00

-Crodino Aperitivo non alcolico, met ijs en sinaasappel €

glas 3,75

U kunt altijd naar onze wijnkaart vragen, waaronder ook een ruime keuze
aan wijnen per glas, Veelal 'natuurlijk' gemaakt, Dus zonder toevoeging in de
wijngaard of in de kelder.

Snacks
Bitterballen van oma Bobs (8 stuks)
stokviskroketjes van oma Bobs (4 stuks)
Kaassouffles van oma Bobs (6 stuks)
Charcuterie plankje
Gerookte ossenworst van Reinhart
Leverworst van Reinhart
Nootjes
Olijven
Kaas van l'Amuse
Oesters per stuk
bonbons van Ralph hagen

5,75
5,50
5,00
10,00
6,00
5,00
2,75
3,75
10,00
3,00
4,00

