
Een echte traditionele Maastrichtse zaak waar men heerlijke Maastrichtse 

gerechten kan proeven maar ook vernieuwende drankjes. Men proeft hier 

het oude en het nieuwe van onze mooie stad.

Neem ook een kijkje in onze uitgebreide bierkaart met meer dan 35 

bieren zowel op fles als op tap, geniet van ons eigen bier Pieke’s Bloont, 

een lekker doordrinkbaar blond bier van de tap tevens ook verbrkijgbaar 

in mooie cadeau verpakking inclusief het Pieke’s glas. Daarnaast hebben 

wij ook een 12-tal open wijnen die wij met veel passie aan u presenteren.

Zo ook zijn wij in de gelegenheid grotere gezelschappen te ontvangen voor 

een goed verzorgde lunch, Diner of koffie met Limburgse vlaai. Op de 1e 

etage hebben wij ruimte voor groepen tot 25 personen voor Lunch, Diner, 

Bierproeverij, Vergadering of een presentatie. Vraag onze collega voor de 

mogelijkheden of stuur een mailtje naar info@piekepotloed.nl

V O O R  I E D E R  W A T  W I L S

Wij  presenteren  u de Maastrichtse & Limburgse keuken met hier en daar 

internationale invloeden. Zo is er voor ieder wat wils van Salades tot 

Soepen, diverse Visgerechten, Stoofpotten, Pasta & zeer zeker een mooi 

stuk vlees! Alle producten worden dagelijks vers bereid met passie en zorg. 

G E N E E T B O N N E N

 
Verras een vriend of vriendin met een Geneetbon, het bedrag mag je zelf 

invullen! Nieuwsgierig? Wij vertellen je graag meer.

www.piekepotloed.nl
www.facebook.com/barbistropiekepotloed

Wifi 
Netwerk: piekepotloed
Wachtwoord: Maastricht

W E L K O M  B I J  P I E K E  P O T L O E D



Heeft u een voedselallergie of speciaal dieet, 
vraag gerust naar onze allergenenkaart.

Brand Pilsener - Blond
5,5%  27ebu 0.20l 2.40  0.25l 2.90 0.50l 5.80
Brand Premium Pilsener wordt gebrouwen met meer hop. Dat geeft onze pilsener zijn 
unieke, krachtige smaak. Het volledig volmout gebrouwen pils van Brand kenmerkt zich 
door de perfecte balans tussen hopbitterheid en hop-aroma. Dit komt doordat Brand 
twee keer in het brouwproces hop toevoegt aan het bier.

Maastrichter Maltezer - Amber
6,5% 25ebu  0.25l 4.50
In 2018 is de Maastrichtse Ridderbrouwerij heropend en brouwt men weer bier. Een 
euwenoud recept is herontdekt en opnieuw gebrouwen; de Maastrichter Maltezer. 
Een heerlijk moutig bier vol van smaak.

brand Weizen
5,1% 10-15EBU 0.30l 4.10   0.50l 6.80
Brand Weizen is een Weizen uit Limburg volgens traditioneel Beiers recept. Ge-
brouwen met Saazerhop, zuiver mineraalwater en natuurlijk veel tarwe. Heerlijk fris 
met zachte afdronk. 

Westmalle -  Dubbel
7%  28EBu   0.25l 4.20
Westmalle Dubbel is een trappistenbier dat sinds 1856 wordt gebrouwen. In 1926 
werd het recept van dit roodbruine aangepast tot het bier dat we nu kennen. De 
naam van deze Westmalle - de Dubbel - werd de naam voor een bierstijl. Dit bier 
zit vol fruitige aroma’s en esters, heeft tonen van gebrande mout. De smaak is zoet 
met een verfijnde bitterheid.

Seizoenstap
Per seizoen/jaargetijde tappen wij op de deze kraan een bijpassend bier. Vraag onze collega 
welk lekkers er nu uit de kraan stroomt.

Wisseltap
Vraag onze medewekers naar welk lekkers er nu uit de tapkraan stroomt.

Pieke’s bloont
6,5% 15-20EBU  0.33l 4.60
In Pieke’s Bloont proef je de passie van de brouwers.
Het ongefilterde bier is ontstaan uit een combinatie van natuurlijke ingrediën-
ten die zorgen voor een karakteristieke en unieke smaak. De gistresten in het 
bier zorgen voor een rijke smaaksensatie en volle afdronk.
Het authentieke brouwproces en de geheime receptuur hebben gezorgd voor 
een heerlijk doordrinkbaar bier.

Op zoek naar een leuk cadeau 
of wil je Pieke’s bloont 
lekker thuis kunnen drinken?

Wij verkopen Pieke’s Bloont in cadeauverpakking; 
2 flesjes a 33cl & 1 glas met het originele logo

Per Pakket 12.50

                              «  B E E R  V A A N  D E  T A P   »



Heeft u een voedselallergie of speciaal dieet, 
vraag gerust naar onze allergenenkaart.

***   Speciaalbier vaan de fles   ***
Blonde bieren

Brand blond - blond 
8%   0,33l  40ebu    3.80
Brand  Blond kenmerkt zich door de complexiteit en fruitigheid van het bier. 
Daarnaast bevat Brand Zwaar Blond  aroma’s van vijf verschillende soorten hop. 
De combinatie van tarwemout, gerstemout en caramout geven het bier zijn zware 
karakter. Brand Zwaar Blond is gebrouwen naar het recept van hobbybrouwer Jacques 
Bertens. Hij won met zijn Blozende Blonde de Brand Bierbrouwwedstrijd 2013.

brand up  - blond 
6,5% 0,33l 31ebu    3.60
Moutige aroma’s met een stevige hopbitterheid geven Urtyp de smaak zoals pils 
ooit bedoeld was. Zachte ronde zoetheid, karaktervolle bitterheid en een frisbittere 
finish.

Omer
8,0%   0,33l 28ebu      4.70
Traditional Blond is een overheerlijk bier van hoge gisting met nagisting op de fles, 
gebrouwen volgens een traditioneel recept. OMER. dankt zijn fijn, fruitig aroma en 
subtiele bitterheid aan de zorgvuldig geselecteerde grondstoffen zoals de beste 
gerstemout uit de Loirestreek en drie aromatische hopsoorten uit Tsjechië, Slovenië 
en Duitsland.

duvel - blond
8%   0,33l  30ibu   4.70
Een Duvel geldt nog steeds als dé referentie onder de zwaardere, blonde bieren. 
Het boeket is pittig en prikkelend in de neus met wat citrus, die zelfs licht neigt 
naar pompelmoes door het gebruik van enkel de beste nobele hopsoorten. Dit 
kan ook terug gevonden worden in de smaak, mooi gebalanceerd met een vleug-
je kruidigheid. Dankzij het hoge CO2-gehalte heeft het bier een zaligmakende 
rondheid in de mond. Een Duvel is zowel de volmaakte dorstlesser als de ideale 
aperitief.

la chouffe - blond 
6,5%  0,33l 25ebu   4,70
La Chouffe is een ongefilterd blond bier, dat hergist op de fles. Het is een aan-
genaam fruitig bier, gekruid met koriander en een lichte hopsmaak. Goudkleurig 
bier, licht nevelig met een robuuste schuimkraag. Kruidige geur met veel citrus-
fruit en koriander. Ook in de smaak veel fris fruit en eveneens koriander.

kwaremont pittig blond 
6,6%   0,33l 26ebu      4.20
Mooie stabiele kraag. Licht troebel. Een wat typische geur. Ruikt naar aarde. Ste-
vige volle smaak, waarvoor je wel de rust moet nemen om deze goed te kunnen 
ervaren. Naderhand meer bitterheid door de hop. Blijft steeds zwaar van smaak. Is 
een niet makkelijk te nemen bult, die Kwaremont. Iedere slok wordt op een gege-
ven moment een pittige trap op de pedalen.

Belgoo saisonneke - saison/blond 
4,4%  0,33l  34ibu  4.75
Blond type saison bier met slechts 4,4% alcohol en een aangename bitterheid. Rijke-
lijk koudgehopt met europese hopsoorten. Gebrouwen op basis van 2 verschillende 
graansoorten; Gerst & Tarwe. Ambachtelijk gebrouwen in een artisanale brouwerij 
Hergist of fles|Niet gefilterd|Geen chemische additieven|Geen toegevoegde kruiden

belgoo magus
6,6%   33cl 20eub     4.75
Blond Belgisch bier gebrouwen met een unieke combinatie van 4 verschillende 
graansoorten: gerst, tarwe, spelt, haver
Ambachtelijk gebrouwen in een artisanale brouwerij,hergist of fles, niet gefilterd, 
geen chemische additievent. Gebrouwen met de fijne Saazhop voor zowel bitterheid 
als aroma.



Heeft u een voedselallergie of speciaal dieet, 
vraag gerust naar onze allergenenkaart.

Belgoo Luppoo
6,5%   33cl 36ebu     4.75
Koud gehopt blond bier gebrouwen met een unieke combinatie van 5 verschillende 
hopsoorten en 2 verschillende graansoorten: gerst& haver, hergist of fles, niet gefil-
terd, geen additieven, geen toegevoegde kruiden. Met frisse citrus aromas dankzij de 
dry hopping met exotischehopsoorten

Belgoo Keekebisj
8%   33cl 36ebu     4.75
De Belgoo Keekebisj Export is een rijk gehopt bier met een citrusfrisse geur en een 
fruitig en grassig parfum. De smaak is hoppig en fruitig en heeft een mooie bitterheid. 
De afdronk is kruidig.

Dubbel/Donkere bieren
brand oud bruin - donker
3,5%  0,33l 14ebu    0.33l 3.80€ 0.20l 2.40 0.25l 2.90
Brand Oud bruin heeft een milde, zoete smaak. Oud Bruin zou je een oerbier kunnen 
noemen. Vroeger waren bijna alle bieren donker, zoet en ongefilterd. Tegenwoordig 
is Oud Bruin zoet en donker, maar het is het wel helder. Brand Oud Bruin is vooral 
populair in het zuiden van het land.

brand Porter - donker
6.0%  3.80
Een ambachtelijk donker speciaalbier, mild geroosterd, met een lichte karamelsmaak 
en een zacht bittertje: met deze cominbatie wonnen biervrienden Dennis en Niels uit 
Enschede de Brand Brouwwedstrijd 2016. Porters komen van oorsprong uit Engeland 
en danken hun naam aan de vracht sjouwende arbeiders bij wie dit zeer donkere bier 
heel geliefd was.

Le Fort -  dubbel
8,5%   o,33l 28ebu   4.75
Lefort heeft een kastanjebruine kleur, met en lichtbruine, compact en romig schuim. 
LeFort heeft een zachte en ronde smaak met een lichte moutbitterheid. Er zijn 
fruitige tonen in verwerkt van banaan, donker fruit en rozijnen.

grottenbier uit kanne - donker
6,5%  33cl            5.00
Grotten Santé is een kruidig bier van 6,5 % alc. vol., met kleine hoeveelheden 
‘exotische’ kruiden die een lichte droogheid creëren. Het bier is kastanjebruin 
van kleur en werd gecreëerd met als bedoeling te ontdekken wat constante lage 
temperaturen, zoals in een grot, doen met de smaakevolutie van een bier.
 

klinker dubbel
7,5%   33cl              5.00
Klinker Dubbel is een donker bovengistend bier met een krachtige smaak die zich door 
nagisting op de fles verder ontwikkelt.

La Trappe quadrupel
11%   33cl 35eub     5.00
kan omschreven worden als een rijk bier, intens donker van kleur en volmondig qua 
smaak. Het aroma is kruidig en elegant met licht geroosterde toetsen. Gebrouwen 
met een geraffineerde melange van speciale mouten krijgt het bier een complex 
karakter, dat een zuivere droogheid combineert met toetsen van koriander, donker 
fruit, anijs en geroosterde kastanje. De afdronk is licht stroperig.

Beerspecial
Vraag onze collega’s welk bier wij deze maand als special van de fles hebben.



Heeft u een voedselallergie of speciaal dieet, 
vraag gerust naar onze allergenenkaart.

Wit bieren
wieckse witte
5,0%    0,33l 25ebu     3.80
Wieckse Witte heeft een licht frisse en zoete smaak. Wieckse Witte werd officeel voor 
het eerst getapt in 1990 door de Maastrichtse burgemeester Philip Houben. Wieckse 
Witte ontleent zijn naam aan de Maastrichtse stadsdeel Wijck. Sinds 1857 staat hier, 
gelegen aan de Maas, stadsbrouwerij de Ridder. Op z´n Limburgs spreek je Wijck uit als 
Wieck, vandaar de naar Wieckse Witte.

la trappe - wit
5,5%   0,33l 25ebu   4.20
La Trappe Witte Trappist is een doordrinkbare, frisse dorstlesser. Zacht moutig, licht 
zurig, en prikkelend door het koolzuurgehalte.

Tripel bieren
westmalle  - trappist
9,0%   0,33l ebu40      4.70
Het is een complex bier met veel fruitigheid, je proeft rijpe banaan en een fijne 
hopbitterheid. Het mondgevoel is rond en vol. Een subtiele zoete toets die wordt 
gedragen door fruitigheid en bitterheid. De afdronk is lang, droog en aangenaam 
bitter. De moeder van alle Tripels.

Le fort -  triple 
8,8%    33cl 18ebu   4.95
Een goudblond bier van 8,8% dat zich onderscheidt door zijn frisheid, fruitig aroma 
en een mooie zachte en volle smaak. De hoge gist die voor dit bier gebruikt wordt 
resulteert in een bier met een vanille- en kruidnagelaroma en tegelijk een fruitige 
smaak van bananen en rode appels. VERKOZEN TOT ‘S WERELDS BESTE TRIPEL 2018 
OP DE WORLD BEER CUP

klinker tripel
8,5%   33cl              5.00
Klinker Tripel is een fris donkerblond bovengistend bier met nagisting op de fles. Dit 
smaakvolle gerstenat zal u, als bierliefhebber, zeker bevallen.

IPA bieren
brand ipa - indian pale ale
7,5%  0,33l 36ebu   3.80
De Brand IPA heeft een tongstrelend fris, fruitige geur van mango. Het heeft verder 
een krachtige smaak van citrus met een bitter fluweelzachte afdronk.
De Brand IPA is gebrouwen met cascade-, citra- en amarillo hop en valt op door het 
mooie hopkarakter en dito afdronk. De combinatie van fruitige hoparoma’s en bittere 
smaken zijn helemaal in balans. 

lagunitas - Indian pale ale
6,2%  0,33l 51ebu   5.20
Lagunitas IPA is een ‘Ruthless IPA’, een India Pale Ale met een krachtige, maar toch ge-
balanceerde smaak. Dit is een bier dat eigenlijk altijd kan. Lekker op het terras. Vooral 
lekker bij de barbecue en bij eten met wat pit.

IPA werd in de tijd van lange zeereizen extra zwaar gebrouwen en extra gehopt zodat het 
in de koloniën gedronken kon worden. Ook in Nederland hadden we onze versie van de 
IPA oftewel ‘duraebel scheepsbier’ voor Nederlands-Oost-Indië. Via de Amerikaanse Craft 
Beer Revolution is de IPA teruggekeerd in Europa. Jopen Mooie Nel IPA is vernoemd naar 
het water tussen Haarlem en Spaarndam. Deze IPA wordt buiten Nederland North Sea IPA 
genoemd.



Heeft u een voedselallergie of speciaal dieet, 
vraag gerust naar onze allergenenkaart.

Fruitbieren

kasteel rouge - fruitbier
8,0%   0,33l 18ebu      4.90
Kasteel Rouge is een unieke mélange van Kasteel Donker en zoete kersenlikeur. Dit 
‘fruitige’ bier is een prima cocktail of aperitief op een zonnig terras. Een bier voor de 
liefhebbers van zoete kersen met een overweldigend aroma. Het fruit overvleugelt 
de mout in het moederbier Kasteel Donker waaraan  evenwel toetsen van chocolade 
en peper herinneren. Verrassend licht verteerbaar voor een vrij sterk bier.

Liefmans fruitesse - fruitbier
4,2%   0,25l  8ebu       3.80
Liefmans Fruitesse heeft een frisse en fruitige smaak met een zoete achtergrond. 
Deze blend van bier gerijpt op echte kersen en natuurlijke vruchtensappen heeft 
een fruitige, zoete smaak en kan eventueel geserveerd worden op ijs.

amber bieren
brand Imperator
33cl             3.80
Een amberkleurig bier, met een milde, maar krachtige rijke moutsmaak en een niet 
overheersende hopbitterheid. 

pauwel kwak - amber
8,5%    33cl 18ebu  4.75
Pauwel Kwak heeft een heerlijke fruitige geur die doet denken aan abrikozen, maar 
ook de zoetigheid van zoethout komt naar voren. Bij het proeven van dit speciale 
Belgische bier proeft u, net als de geur, de abrikoos. De fruitige smaak blijft hangen 
samen met een zoetigheid die doet denken aan karamel. Daarnaast heeft het nog 
een wat lichte bittere smaak die verneembaar is in de fijne afdronk.  

orval - trappist
6,2%   0,33l 42ebu      5.20
Orval Trappist Ale is een uniek bovengistend bier, waarbij wilde gist zorgt voor 
een unieke smaak. De gekozen vergistingsmethode maakt een lange lagering 
noodzakelijk. Kenners raden aan dit bier niet binnen drie maanden na het bottelen 
te drinken. Orval is een schaars bier en is een erkend trappistenbier dat het logo 
Autentic Trappist Product mag voeren.

Alcohol vrij/arm
heineken 0.0
33cl             3.00
Heineken 0.0 is verfrissend met de karakteristieke fruitige tonen van de Heineken 
A-gist en een zacht moutige body.

amstel radler 0.0
33cl            2.80
Amstel Radler 0.0%  is een verfrissende mix van Amstel 0.0% bier en sprankelend 
citroenwater.

Amstel Radler
33cl   2%    3.00 
Amstel Radler is een verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater. 
Met maar 2% alcohol is het een licht bier en makkelijk te drinken.

Brand weizen
33cl    0%     3.20 
Frisse en fruitige alcoholvrije variant met de vertrouwde zachte afdronk.   



Heeft u een voedselallergie of speciaal dieet, 
vraag gerust naar onze allergenenkaart.

Wienkaart 
Witte wien 

Domaine Maurel Pays D’oc IGP
Frankrijk
Chardonnay
fles   21.50   glas   4.00
Rijpe, genereuze aanzet, maar allesbehalve zwaar. De geconcentreerde materie biedt 
reliëf, spanning en plezier met in de finale een fractie bitterheid zoals we dat in de roze 
pompelmoes tegen komen

Montvalet Vin de France
Frankrijk
Sauvignon Blanc
fles   21.50   glas   4.00
Heerlijk zuivere en haast dorstlessende binnenkomst in de mond. Goede zuurgraad met 
een eetlustopwekkend effect. Zuiver, knisperend droog en krokant fris

ILatium Soave DOC
Italië
Garganega en Trebbiano
fles   27.50   glas   5.10
Indrukwekkend breed smaakoppervlak dat door de juist gedoseerde en smaakvolle 
wijnzuren aardig in toom wordt gehouden. Voorbeeldige balans; het uiterst sappige 
karakter werkt uitermate eetlustopwekkend

Apostelhoeve Riesling 
Mestreech 
Riesling
fles   32.00   glas   5.75
Groene appel met wat spetters perensap, een hint van abrikoos: dit soort schakeringen 
zijn in deze sappige wijn te vinden, een Riesling ook die fris smaakt zonder schraal te 
zijn.

Bidoli Pinot Grigio 
Italie 
Pinot Grigio
fles   27.50   glas   5.10
Groene appel met wat spetters perensap, een hint van abrikoos: dit soort schakeringen 
zijn in deze sappige wijn te vinden, een Riesling ook die fris smaakt zonder schraal te 
zijn.

Al onze wijnen zijn met zorg gelecteerd en geproefd in samenwerking 
met sauter wijnen

“Dagelijks staan wij in contact met de beste wijnmakers over de hele wereld. Bezoeken over 
en weer, intensieve proeverijen en diepgaande dialogen met deze gemotiveerde wijnmensen 
vormen een schat aan waardevolle informatie en prachtige ervaringen. Dit alles delen we graag 
met u.” - Ralph habets - directeur sauter wijnen



 

Rose wien
Mas Paillet Coteaux d’Énsérune 2016
Frankrijk - Pinot Gris
fles 24.00   glas 4.40
Subtiele koolzuurpresentie, een zeer royaal smaakoppervlak en volume – perfect in 
evenwicht dankzij en de smaakvolle wijnzuren. Lekker te combineren met sappig 
gevogelte, pikante gerechten uit de Aziatische keukens en vrijwel alles uit de zee.

Extreme Gris Coteaux du Languedoc AOP
Frankrijk - Mourvèdre en Grenache 
fles 22.50   glas   4.10
Knappe, in de meest positieve zin “moderne” materie met onmiddellijke verleiding 
vanaf het eerste mondcontact. Subtiele zoetheid en verkwikkende frisheid zorgen 
voor afwisseling in de beleving. En na die verleidelijke entree, wordt het serieuzer en 
spannender met boeiende contrasten en zelfs iets van mineraliteit in de finale.

Roeje wien 

Domaine du Belvezet
Frankrijk - Syrah|Grenache
fles 22.50   glas 4.10
Royale, zeer royale, vruchtvlezige en trage materie met een textuur van fluweel. 
Uitgesproken hecht en mondvullend – dus een weelde aan volume en smaakkracht. 
Krachtig gestructureerde materie, met rijpe wijnzuren en krachtige tannines. De 
gezonde, natuurlijke concentratie verschaft de wijn een gespierde lenigheid. De 
finale biedt een fascinerende voorstelling van contrasten, smaakrijkdom en een 
mondschonende, niet aflatende lengte.

Colli Vicentini 2016 Vicenza 2016
Italië - Merlot
fles 21.50   glas 4.00
Opvallend sappige aanzet , dit biedt direct plezier. Zeer toegankelijke stijl, mede 
door de lichte tanninestructuur. Wat forsere zuurgraad dan voorheen. Dit is het 
tegenovergestelde van de zwoelrijpe Merlots zoals we die kennen uit o.a. de Nieuwe 
Wereld. .

Bodega Langa Frenesi 2016
Spanje - Merlot|Garnacha|Shiraz|Cabernet Sauvignon
fles   29.50   glas   5.50
Massieve smaakaanzet, niet direct een uitblinker in elegantie, maar het siert de wijn en 
past bij de “Langa-school”. Krokante tannines met een opmerkelijk rul effect, in niets 
zwaar of drogend. De rijping op eikenhouten vaten lijkt hier een verzachtend effect te 
hebben gehad. Goede finale. Het verlangen er iets bij te eten is niet gering bij deze wijn.

Latium Repasso
Italie
fles 44.50 

Zonder twijfel de stoerste rode wijn van de kaart. Ripasso is het kleine broertje van de 
wereldberoemde Amarone; beide komen uit het noord-Italiaanse Veneto. Kracht en 
verfijning gaan hier hand in hand. ‘Eetwijn’ bij uitstek en dan met name bij krachtige 
vleesgerechten of een kaasplank.



Mouserende Wien    

 

Cava L’Arboc Pont de Ferro | Spanje
fles   29.50   glas   5.00 

De smaak begint met een levendige aanzet dankzij de zeer fijne mousse. Zeer 
aangenaam en zacht mondcontact. Goede balans met voldoende frisheid. Het 
zuurgehalte is wat discreter dan in de goede Loire crémants en de echte champagnes. 
Complete finale: schoon, smaakintensief en lang aanhoudend.

Champagne Lenoble Brut Intense
fles   60.00 

Heerlijke combinatie van fijne broodaroma’s, bloemenhoning, hazelnoten en 
kweepeer. Goede balans, ingetogen zuurgehalte en een finale met reliëf en wat 
mineraliteit. 

Dessertwien 

Vicente Gandia Vicenta Gandia Fusta Nova Moscatel | 
Spanje  

glas   3.75
Deze dessertwijn van Moscatel Alexandria heeft een licht goudgele kleur en aroma’s 
van citrus en vanille.   

Gonzalez Byass Nectar Pedro Ximenez | Spanje
glas   5.00 

Deze donkerbruine, zoete ‘dikke’ dessertwijn heeft de smaak van  
rozijnen en zongedroogde vijgen.  



«  P . S . V  »
Croft Ruby Port 3.75

Croft White Port 3.75

Croft 10 years  5.00

Los Patos Sherry Dry 3.50

Los Patos Medium 3.50

Martini Bianco 3.75

Martini Rosso 3.75

 

 

«  W H I S K ( E ) Y  »
Chivas Regall 6.50

Johnnie Walker Red Label 5.00

Johnnie Walker Black Label 7.00

Jack Daniëls 6.00

The Macallan Single Malt 7.50

Jameson 5.00 

«  G E D I S T I L L E E R D  »
Ketel 1  Jonge Klaore 2.70

Awwe Klaore Bols 2.70

Els La Vera 2.70

Vieux 2.70

Jägermeister Ieskaajd! 2.80

Schrobbeler 2.70

Apfelkorn 2.70

Bessenjenever 2.70

    «  L I K E U R  »
Licor 43 5.00

Baileys 5.00

Disaronno 5.00

Tia Maria 5.00

Grand Marnier 5.50

Southern Comfort 5.00

Dom Benedictine 5.00

Frangelico 5.00

Cointreau 5.00

Ricard 5.00

Sambuca 5.00

«  D I G E S T I V E  »
Courvoisier 5.50

Remy Martin VSOP 6.50

Grappa 
vraag naar onze Grappa’s v.a 5.00

Calvados 5.00

Limoncello Ieskaajd! 4.50

   
«  S T E R K  »

Bacardi 5.00

Bacardi Limon 5.00

Smirnoff Wodka 5.00

Bombay Saphire Gin 5.00

Passoa 5.00

Safari 5.00

Campari 5.00

Malibu 5.00

Advocaat 3.75



W E R M E  D R A A N K  -  W A R M E  D R A N K E N

Koffie | Thee | Espresso | Decafe 2.35
Koffie Verkierd | Latte Machiato 2.80
Cappuccino 2.60
Doppio 4.00

Daels Droum 2.35
Groen 2.35
Sencha Green Lemon 2.35
Ceylon 2.35
Earl Grey 2.35
Rooibos 2.35
Verse Mint 3.25
Verse Gember  3.25

Monin amaretto koffie
Koffie - Amaretto Siroop - Slagroom - Amaretti Koekjes 4.95
monin choco chip koffie
Koffie - Chocolate Chip Siroop  - Slagroom - Chocolate Chip Koekjes 4.95
monin hazelnoot koffie
Koffie - Hazelnoot Siroop - Slagroom - Hazelnoot Topping 4.95

                                                                    
pieke’s koffie
Koffie - Baileys - Slagroom 6.50
irish koffie
Koffie - Jameson - Bruine Bastard Suiker - Slagroom 6.50
spanish koffie
Koffie - Licor 43 - Slagroom 6.50
Limburgse  koffie 
Koffie - ElsLaVera - Bruine Bastard Suiker - Slagroom 6.50 
italian  koffie
Koffie - Disaronno - Slagroom 6.50
french  koffie
Koffie - Grand Marnier - Slagroom 7.00

Warme Chocomel - Slagroom 3.00
Warme Chocomel - Baileys - Slagroom 6.50
Gluhwein 3.00
Gluhwein - Amaretto 5.50

Koffie

Blanche Dael Thee

Koffiespecials 0.0

Sterke Koffiespecials

Warme Dranken



  
 

Coca Cola | Coca Cola Zero               2.40

Chaudfontaine Rood | Blauw 2.40

Fanta | Sprite  2.40

Schweppes Bitter Lemon | Tonic | Ginger Ale | Fanta Cassis 2.60

Fuze Tea | Fuze Green Tea | Rivella Light 2.60

Minute Maid Jus ‘d Orange | Appelsap | Temattesap 2.60

Fever Tree Tonic | Fever Tree Ginger Beer 3.00

Fristi | Chocomel 2.60

Chaudfontaine  Blue | Red 0,75l 5.50

Chaudfontaine Citroen 2.60

Chaudfontaine Mint & Limoen 2.60

Tonissteiner Citroen  2.75

Tonissteiner Apfelschorle  2.75

Tonissteiner Vruchtenkorf   2.75                                                                             

Verse Jus d’Orange 3.50

*** Cocktails ***

Mojito

Bacardi blanco - Rietsuiker - Mint - Limoen

7.50

Pieke’s cocktail

Watermeloen Liquer -  bitter lemon - rozemarijn

7.50

Licor 43 Sour

Citroensap - suikersiroop - Licor 43

7.50

Amaretto Sour

Citroensap - suikersiroop - Disaronno

7.50

***0.0 Cocktails***

virgin mojito

Ginger ale - Limoen - rietsuiker - mint

5.50

virgin sunset

Sprite - Jus d’orange - siroop

5.50

FRISDRAANK

 <<< CALORIE ERREM>>>  



aperol spritz 6.50
Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete mix van 
Aperol, Prosecco en bruiswater.

CRODINO  3.25
Het Italiaans bitterzoete aperitief zónder alcohol, 
mét een stevige bite.

BULLDOG GIN fever tree TONIC 8.50
Stoere gin met een harmonieus karakter, heerlijk in combinatie 
met premium tonic en een zeste van limoen.

CAMPARI TONIC 6.00
Bitter, kruidig en fris: Italiaans temperament afgeblust met 
veel ijs, premium tonic en een partje limoen.

Luxardo LIMONCELLO SPRITZ 6.50
Het zalige frisse Italiaanse drankje op basis van citroenen is 
nóg verfrissender in combinatie met Prosecco en veel ijs.

FREIXENET MIA SANGRIA CLASSIC ROYAL  5.50
Rijkelijk gevuld glas met Spaanse rode sangria 
en vers citrusfruit. Dé traktatie uit Barcelona.
hendrick’s GIN fever tree TONIC 8.50
De gin komt tot stand in combinatie met vele ingrediënten zoals 
de jeneverbes, koriander en de citrusschil.

Bombay GIN schweppes TONIC 7.50
Een premium zachte Gin met een uitgebalanceerde smaak op 
basis van 10 geselecteerde specerijen.  

Apple bandit 3.80
Apple Bandit is een knisperfrisse appelcider, gemaakt van de 
allerbeste appels.

 
Klassjeneerplaank 11.50
Bitterballen, Bittergarnituur & Sausjes

Vleisplenkske 12.50
“Huidvleis”, Gehakt, Limburgse Heuvellandham & Peperworst
Geserveerd met Brood en Garnituur

Kiesplenkske 12.50
“Rommedoe”, Brie, Valdieu & Blauwe Kaas
Geserveerd met Brood en Garnituur

Broedplenkske 6.75
Zuurdesembrood geserveerd met Tapenade, Kruidenboter &
Olijven

Plenkskes



de historie van pieke Potloed
Pieke Potloed is een Maastrichts begrip. Een rasechte Maastrichtenaar, altijd in voor streken 

en avonturen. Altijd een zwart gezicht van de modder of de kolenstof. Bekendheid kreeg zijn 

naam dankzij Pieke Dassen die in vroegere jaren een poppenspel had in de poesjenellenkelder 

in het Dinghuis, daar waar nu het VVV kantoor gehuisvest is. Daar in dat poppenspel was 

Pieke Potloed de enige dialect sprekende pop. Duizenden kinderen genoten toentertijd van 

de avonturen van Pieke Potloed.

Iech bin Pieke Potloed

Zoe neump men miech

Iech höb alle daog 

e vreiselik zwart geziech

Geer moot miech neet vraoge

boe iech dat vaan höb

Keump `t vaan de modder

of vaan de kolestöb

Ziech mer sjaggerneere

Dat deit mien ma

Groete watsche um mien oere

krijg iech vaan miene pa

Toch was iech mien snuutske

`s mörreges oonder de kraon

meh naor 5 minuute 

bin iech zoe zwart wie `ne Moriaon

Wie kent hem niet. Oud-burgemeester Philip Houben typeert hem als acteur, schilder, 

musicus, poppenspeler, decorbouwer, rusteloze kleurenmenger, boetseerder en ontwerper 

van poppen. Pieke was een heel breed georiënteerde man: Pierre Hubertus (Pieke )Dassen, 

werd op 23 september 1926 geboren in Rotterdam en is gestorven op 18 april 2007 in 

Maastricht. Zijn vader was van Maastricht, zijn moeder van Rotterdam.

Lange tijd was Pieke Dassen het meest bekend als poppenspeler. In de ‘Poesjenellenkelder’ 

(verbastering van het Franse Polichinelle dat Harlekijn betekent en staat voor Vlaams 

Poppentheater.) onder het Dinghuis gaf hij tot 1975 veel voorstellingen waar nog duizenden 

Maastrichtenaren met veel plezier aan terugdenken. Onder andere Pieke Potloed was een van 

zijn hoofd karakters in dit spel.

Niet allen voor kinderen, maar ook voor volwassenen was zijn ‘Politieke Poppenkast’ telkens 

weer: genieten!  Het was voor een artiest die weinig verdiende in die tijd een grote investering.

Hij wordt de eerste poppenspeler die op televisie verschijnt. Via Aarts Staartjes belandt 

Pieke als acteur (August) en verwierf hij landelijke bekendheid in de Film van Ome Willem. 

Samen met o.a. Edwin Rutte, Teun en Toon en ‘t Combo van Harrie Bannik was het programma 

bijzonder populair bij de jeugd. Pieke Dassen was lange tijd ziek en is overleden op 18 april 

2007 op een leeftijd van 80 jaar.


