BIEREN VAN BROUWERIJ ’T IJ
Brouwerij ’t IJ brouwt al sinds 1985 eigenzinnig Amsterdams speciaalbier. Muzikant Kasper Peterson richtte het
bedrijf op nadat hij kennis maakte met de Belgische bierstijlen. Als lid van de band Drukwerk trad hij geregeld op in
België en ontwikkelede hij een bovenhgemiddelde interesse ijn het bier van de Zuiderburen. Omdat soortgelijk
speciaalbier in Nederland nog nauwelijks gebrouwen werd, besloot hij het zelf te gaan doen.
COLUMBUS Biologisch 9%
Een bier voor de fijnproever, een zwaargewicht. Amberkleurig speciaal bier met
veel hop en alcohol. Grote hoeveelheden mout en bittere hop creëren een volle smaak.

€ 6,30

IJWIT 6.5%
€ 5,75
Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk lekker doordrinkt. Licht troebel, mooi goud van kleur en met een
mooie, zachte schuimkraag. Zoals ieder witbier gebrouwen met een deel tarwemout, waar het bier zijn naam aan
ontleent (“wit” is oud Nederlands woord voor tarwe).De tarwemout geeft een heerlijk frisse smaak aan het bier. De
toevoeging van korianderzaad en citroen tijdens het brouwen zorgt voor de licht kruidige en citrus achtige tonen.
Door de fijne licht zoete afdronk is de IJwit een geweldige dorstlesser.
GALAXY SUMMER IPA 6.4%
€ 6,10
Door z’n zachte moutigheid glijdt deze lichte IPA gevaarlijk makkelijk naar binnen. De hop zorgt voor een heerlijk
naprikkelend bittertje van het soort dat je kent van sinaasappelschilletjes. Die citrustonen blijven ook nog eens
lekker lang hangen. Met z’n 6.4% een ideale dorstlesser waar ook nog eens van alles in te ontdekken valt.
NATTE Biologisch 6,5%
€ 5,10
Na de Zatte het oudste bier van Brouwerij ‘t IJ. De Natte is een zogenoemde dubbel, een Belgische soort van zachte
donkere bieren. Door het gebruik van donkere mout heeft de Natte een roodbruine kleur. Die mout zorgt eveneens
voor de zacht geroosterde smaak. Afgemaakt met zacht bittere hop is dit een mooi gebalanceerd bier en één van de
klassiekers van de brouwerij.
ZATTE Biologisch 8%
€ 5,10
Het eerste bier dat in 1985 uit onze tanks kwam en dus de klassieker van Brouwerij ‘t IJ. Het is een tripel, waaronder
volgens de Belgische traditie zwaardere blonde bieren vallen. De Zatte maakt dit
meer dan waar. Het is een stevig goudgeel bier met een geur van vers fruit en hier en daar een vleugje graan. De
smaak is licht zoet en eindigt in een fijne droge afdronk. Een heerlijk bier om in elk jaargetijde van te genieten.
FLINK 4,7%
€ 5,40
Flink is een ontzettend soepele dorstlesser. Deze frisse pale ale koppelt een bescheiden alcoholpercentage aan een
sprankelende smaak. Er gaat een beetje tarwemout in de mix en dat zorgt voor een aangename zachtheid. De Galaxy
en Mosaic-hop die we na de vergisting nog even in de tank hangen, zorgen voor een licht fruitige, subtiel hoppige
smaak.
BIRI 4,7%
€ 5,00
Biri is een uitermate frisse lager, gebrouwen met mais. Dat maakt hem doordrinkbaar en het percentage van 4,7%
maakt dat je nog best even wat langer in het zonnetje kan blijven zitten. Deze Biri is vergelijkbaar met Sol, alleen is
Biri van een veel betere kwaliteit.
OVERIGE BIEREN
Brand pilsener fles 5%
Heineken 0.0%
Amstel Radler 0.0%
Liefmans goudenband 8% (lekker voor bij onze kaasplank!)

€ 2,75
€ 2,60
€ 2,60
€ 8,90

