
Een echte traditionele Maastrichtse Bistro waar men heerlijke Maastrichtse gerechten kan proeven maar ook zeker 

gerechten met een internationale twist. Men proeft hier het oude en het nieuwe van onze mooie stad.

Neem een kijkje in onze uitgebreide bierkaart met meer dan 55 bieren zowel op fles als op tap. Geniet van ons eigen 

bier Pieke’s Bloont, een lekker doordrinkbaar blond bier van de tap. Tevens verkrijgbaar 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.

Lekker borrelen kan natuurlijk ook! Wij hebben tal van lekkere “Plenkskes” in combinatie met een heerlijke Gin & Tonic 

of Aperol Spritz. Liever alcoholvrij? Wij serveren diverse alcoholvrije drankjes. Denk hierbij aan een Duchesse Pink & 

Tonic of de alom bekende Crodino. Wil je toch liever een biertje? Ook hierin hebben wij een uitgebreid assortiment. 

Laat u eens een lekker speciaalbier of een goed glas wijn adviseren bij een van onze gerechten op de kaart.

Pieke Potloed; Zo proeft Maastricht! 

Cadeaubonnen
 Verras een vriend of vriendin met een Geneetbon, het bedrag mag je zelf invullen! Nieuwsgierig? Wij vertellen je 

graag meer over onze cadeaubonnen..

       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 12.95

BROUWERIJ HAACHT 100 % BELGISCH, FAMILIAAL EN ONAFHANKELIJK

Brouwerij Haacht is een onafhankelijke, Belgische familiebrouwerij 
en stelt een 400-tal werknemers tewerk. Naast haar pils, Primus, 
brouwt ze ook verschillende andere bieren, waaronder speciaal-, 
abdij- en witbieren, een fruitbier en een tafelbier. De bekendste 
merken zijn Keizer Karel, Tongerlo, Ommegang, SUPER 8 en Mystic. 
Het drankengamma vertegenwoordigt jaarlijks een afzet van meer 
dan een miljoen hectoliter. 

Ambassadeur	Paix	Dieu

Met gepaste trots mogen wij vertellen dat wij geselecteerd zijn om 
Paix Dieu te mogen tappen. Slechts 2 andere collega’s in het 

centrum van Maastricht mogen dit met ons. Laat u verrassen door 
deze smaakvolle Tripel. 

Welkom bij Pieke Potloed



                                                                                   

Gezoond      8.75
Met Achterham, Jong Belegen Kaas, Tomaat, Komkommer, Ei, Coleslaw & Sla

Ambachtelijke Rundercarpaccio     10.95
Met Cipriani-creme, Parmezaanvlokken & Geroosterde Pijnboompitjes

Hoesgemaakde Tonijnsalade     8.95
Met Appel, Kappertjes, Uitjes & Salade garnituur

  
                                 

  «  Bagels »
TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR

Geruikde Zalm mèt Citroen-Dille Mayonaise      10.95
Komkommer & Kappertjes

B.L.T     8.95
Spek, Tomaat, Salade & Mayonaise

«  Burgers »
TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR

Big Pieke Beef Burger 200g  15.50 
Brioche Broodje met Tomaat, Komkommer,  Sla, Cheddar, Augurk, Gebakken Uitjes & Relish
Frietjes & Mayonaise

Spicy Vega Burger    15.50
Brioche Broodje met Tomaat, Komkommer,  Sla, Cheddar, Augurk, Gebakken Uitjes & Relish
Frietjes & Mayonaise

«  Special »
TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR

Lunch Special  Dagprijs       
Wekelijks wisselend gerecht naar inspiratie van onze koks

 «  Bruudsjes »
Witte Barra of Bruine Meergranen Triangel

te bestellen tot 17.00 uur 



Werme Lunch
GESERVEERD	MET	EEN	SALADE	GARNITUUR	TE	BESTELLEN	TOT	17.00	UUR

Luikse Boulètte      14.95

Ambachtelijke Gehaktballen in een Zoetzure Uiensaus geserveerd met Frites

Hinnevideeke mèt Boursin      13.95

Huisgemaakte Kippenragout bereid met Boursin geserveerd met Zuurdesembrood óf Frites 

Bloodweurs mèt Appel & Unne      10.75

Ambachtelijke Bloedworst geserveerd met Appel, Ui & Zuurdesembrood

Rundvleiskrokètte vaan Oma Bob     10.50

2 Rundvleeskroketten met Maastrichtse Mosterd geserveerd met Zuurdesembrood óf Frites

Omelètsje oet de Pan     10.50

Omelet met Spek, Ui & Tomaat geserveerd Zuurdesembrood Ook Vegetarisch verkrijgbaar!   
Werme Brie      9.50

Gegratineerde Brie op Bruin of Wit Broodje, Honing, Rucola, Balsamico-Crème & Notenmelange

Pieke’s Club Sandwich       10.50

Gebakken Kipfilet, Gebakken Spek, Tomaat, Komkommer & Huisgemaakte Cocktailsaus

      
                   

«   Maaltijd Salades »
GESERVEERD	MET	ZUURDESEMBROOD	DE	HELE	DAG	VERKRIJGBAAR 

Werm Netteke      16.50
Warme Geitenkaas, Honing, Notenmelange, Druiven & Balsamico-Creme

Madame Mina           16.95
Kipfilet, Gebakken Spek, Ei, Lente Ui & Huisgemaakte Cocktailsaus  

Geruik Lieske           17.95
Gerookte Zalm, Gerookte Geulforel, Ei & Citroen-Dille Mayonaise

            
          

       Soppe    
GESERVEERD	MET	ZUURDESEMBROOD	DE	HELE	DAG	VERKRIJGBAAR 

Unnesop  Specialiteit!    Groot 6.95 
Gegratineerde Uiensoep       Klein 5.95
 
Sop vaan de Merret      Dagprijs
Soep van de Week



Plenkskes
Limburgs Vleisplenkske    13.50
Livar Pate, Limburgse “Druugweurs”, Heuvellandham & Maastrichtse Mosterd 
Geserveerd met Zuurdesembrood & Garnituur

Plenkske oet de Zie     14.75
Tonijnsalade, Gerookte Zalm, Gerookte Geulforel & Citroen-Dille Mayonaise
Geserveerd met Zuurdesembrood & Garnituur

Kiesplenkske     13.50
Rommedoe, Blue D’Avergne, Grottenkaas geserveerd met  Appel-Balsamico Stroop
Noten-Vijgen Brood & Garnituur

Broedplenkske    6.95
Zuurdesembrood geserveerd met Tomatentapenade, 
Kruidenboter & Aioli
  
Bitterballe vaan Oma Bob  met Mestreechter Mosterd  7.50
8 stuks met Maastrichtse Mosterd

Bittergarnituur   7.00
10 stuks met Chili saus

Gegratineerde Nacho’s   7.75
Chili saus & Tomatentapenade

Kinderkes & Seniore
Klein Poortie Malse Ribkes     10.50
Frites, Salade & Mayonaise 

Frikadel, Kipnuggets of Lekkerbek en een surprise uit de schatkist                                  7.50
Frites, Salade & Sausje naar keuze                                 

Klein Poortie Zoervleis      10.50
Frites, Salade & Mayonaise

Pizza Margerita     9.25
Tomatensaus & Kaasmix

Kinder-Tosti uit het Vuistje     5.00
Curry of Ketchup

Kinder-ieske     4.50
2 Bolletjes ijs (keuze uit Vanille of Aardbei), Slagroom & Discodip



P o t l o e d  m e n u
Ambachtelijke Carpaccio van het Angus Rund
Pijnboompitjes, Ciprianicreme & Parmezaanvlokken 

of 
Carpaccio van Gerookte Zalm 

Citroen-Dille Mayonaise & Rode Ui
of 

Croquetjes Oude Kaas, Red-Curry & Oesterzwam 
Brood & Sausjes

***
Gebakken Steak van het Iers Rund

Peper-Cognacsaus & Groentegarnituur
of

Gebakken Zalmfilet 
Beurre Blanc  & Groentegarnituur

of 
Hartig Taartje met Spinazie & Ricotta

Frisse Salade
***

 Frambozentaartje
Bavarois, Chocolade & Amandel Biscuit 

of
Warme Appeltaart

Creme Anglaise, Vanille-ijs & Slagroom
of 

Klein Kaasplankje (+3,50)
3 Streekkazen geserveerd met Appel-Balsamico Stroop  

Noten-Vijgen Brood

33,50

M e s t r e e c h s  m e n u
Soep naar keuze

Geserveerd met Brood
of 

Zuurdesem Broodplankje
 Aioli, Tomatentapenade & Kruidenboter

***
Zuurvlees 

Salade, Frites & Mayonaise
of

Konijn
Salade, Frites & Appelcompote

of 
Fish & Chips

Salade, Frites & Remoulade
of

Saté van de Haas
Atjar, Frites & Kroepoek

***
Café Limbourgeoise

Vanille-ijs, Espresso, Koffie Likeur & Slagroom
of 

Warme Drank naar Keuze 
Koffie, Cappuccino, Espresso of Thee

25.95

Supplemènte 
Portie Frites                                                                        

3.50

Portie Zuurdesembrood                                                 
 2.50

Ketchup | Curry | Extra Mayonaise                               
0.50

Gemengde Salade                                                                      
                                                 2.50 
 

K i n d e r m e n u
Vooraf

Kleurplaat
***

Hoofdgerecht
Frietjes met Snack 

(Frikadel/Kipnuggets/Lekkerbek) 
of 

Pizza Margerita
***

Toetje
 Kinderijsje 

(Vanille -  Aardbei)
Slagroom & Discodip

***
Grabbelen in de Schatkist

10.50



Warme Dranken

Veurgerechte
Ambachtelijke Carpaccio vaan ’t Angus Rund     10.95
Rundercarpaccio geserveerd met Pijnboompitjes, Ciprianicreme  Parmezaanvlokken & Rucola

Croquette Preuverij      10.95
3 Croquetjes gevuld met Oude Kaas, Red Curry & Oesterzwam geserveerd met Brood & Sausjes

Broedplenkske      6.95
Zuurdesembrood met Tomatentapenade, Kruidenboter & Aioli

Carpaccio vaan Geruikde Zalm      10.95
Carpaccio van Gerookte Zalm, Kappertjes, Citroen-Dille Mayonaise & Rode Ui

Preuvenemintsje     22.00
Proeverij voor 2 personen met o.a. Croquetjes,     
Scampi Tempura, Charcutterie, Soepje &
Desembrood met Kruidenboter

Hoofgerechte
Vleis 

Awwerwèts Mestreechs Zoervleis       17.50
Maastrichts Stoofvlees zoetzuur naar Oud Maastrichts Recept geserveerd met 
Frites, Salade & Mayonaise

Knien vaan Ama in ‘t Zoer     18.95
Konijnenbout op Maastrichtse wijze geserveerd met Appelcompote, Frites, Salade & Mayonaise

Mestreechter Saté 
Saté van de Haas geserveerd met Frites, Salade, Atjar & Kroepoek
     3 stokjes 17.50 
     4 stokjes 20.00
     5 stokjes 22.50

Malse Ribkes vaan ’t Heuvelland Kuusjke     19.95
Malse Ribs geserveerd met Frites, Salade, Mayonaise & Spicy Barbecuesaus

Gebakke Steak vaan de Kogel 180gr       20.50
Gebakken Steak uit de kogel van het Iers Rund 180 gram geserveerd met Frites, 
Verse Groenten & Peper-Cognacsaus 

Limburgse Hoenderfilet gevöld met  Temetsjes & Spek    19.50
Limburgse Hoenderfilet gevuld met Tomaat & Spek
Aardappel Garnituur, Verse Groenten & Tomaat Basilicum saus 

Chef’s Special                           VANAF  18.50
Wekelijks Wisselend gerecht van de Chef 

sharing is 
caring Preuvenemintsje

v e u r  2  p e r s o e n e



Hoofgerechte
Vès

Gebakke Zalm op ‘t Vel        20.50
Gebakken Zalmfilet  geserveerd met Aardappelgarnituur, Verse Groenten & Beurre Blanc

Fish & Chips     18.50
Krokante Lekkerbekjes  geserveerd met Frites, Salade &
Huisgemaakte Remoulade
 
Vangs vaan de Week            VANAF  18.50
Wekelijks wisselend visgerecht 

Tagliatelle mèt Scampi, Cherry Tem etsjes, Parmezaan & Rucola    18.95
Tagliatelle met Scampi in een Romige Basilicum saus, gepofte Cherry Tomaatjes, Parmezaan & Rucola

Vegetarisch

Harteg Tuurtsje      17.50
Hartig Taartje gevuld met Ricotta, Champignons & Spinazie
Geserveerd met een Frisse Salade

Desserts
Framboze Tuurtsje        6.75
Frambozen Bavarois, Chocola, Cassis Gelei & Amandelbiscuit

Limbourgeoise       6.50
Espresso, 2 bollen Vanille-ijs, Koffie-Cream Likeur & Slagroom 

Werm Appeltuurtsje        6.50
Vanille-ijs, Creme Anglaise &  Slagroom

Rode Vruchten Sorbet       7.00
3 bollen Sorbetijs geserveerd met Rode vruchten Coulie en Rood Fruit

Bastogne Caramel Tuurtsje       7.00
Caramel Roomijs, Chocolade Chips & Bastogne Koek

Plenkske Mestreechter Geis        10.95
3 Streekkazen geserveerd met  Appel-Balsamico Stroop & Noten-Vijgen Brood



Primus haacht vaan d’n Tap 
5% - Pilsener - Goudgeel - 20cl/ 25cl/ 50cl - 25EBU - BE haacht - €2,70/ €3,10/ €6,00 - 
Primus pils dankt zijn naam aan Jan Primus, hertog van Brabant en één van de machtigste leenheren ooit.
De hervorming van het muntstelsel onder zijn bewind blies de handel nieuw leven in. Door zijn overwinning in 1288, gekend als de slag bij Woeringen, 
kon hij Limburg en Brabant verenigen. De veilige doorgang op de belangrijke handelswegen was hiermee een feit. Door zijn toedoen groeide Brabant 
uit tot een welvarende staat binnen het Heilige Roomse Rijk. 

Pieke’s Bloont vaan d’n Tap
6,5% - Licht blond - Blond- 25cl - 20EBU - NL Mestreech - €4,75 - 
Het heerlijke blond bier speciaal voor ons gebrouwen! In Pieke’s bloont proef je de passie van de brouwers. Het ongefilterde bier is ontstaan uit een 
combinatie van natuurlijke ingrediënten die zorgen voor een karakteristieke en unieke smaak. Het authentieke brouwproces en de geheime receptuur 
hebben gezorgd voor een heerlijk doordrinkbaar bier. ’t Is gewoen ég lekker beer…

Maastrichter Maltezer vaan d’n Tap
6,5% - Dortmunder - Warm Amber - 0,25L - 30EBU -  Mestreech - €4,75 - 
In 2018 is de Maastrichtse Ridderbrouwerij heropend en brouwt men weer bier. Een eeuwenoud recept is herontdekt en opnieuw gebrouwen; de Maas-
trichter Maltezer. De Maltezer is ongefilterd en niet gepasteuriseerd. Het heeft een hele fijne, dikke schuimkraag en een mooie balans tussen het zoetje 
van de mout en het frisse bittertje van de Duitse hop. Het Maltezer bier laat zich lekker drinken, schuimend op zoek naar een tweede glas…   
 
tongerlo bruin vaan d’n Tap
7% - dubbel -Donker - 25cl - 28EBU - haacht - €4,50 -   
Tongerlo Bruin is een authentiek Belgisch abdijbier. NOX, de Latijnse naam voor nacht, refereert naar de warme, donkere kleur van het bier. Deze sub-
tiele dubbel heeft verfijnde toetsen van vanille, aangevuld met de delicate bitterheid van fondantchocolade die alle eer wordt aangedaan. Liefhebbers 
van bruin bier herkennen de volmaakte smaaktoetsen meteen. En voor wie voor het eerst bruin bier degusteert, is zij een openbaring.

Wisselende  i.p.a
Vanaf - €3,95 -    
Wisselende IPA van het fust.
 
Weihenstephaner
5,4% - Weizen - Zacht geelTroebel - 33cl - 12EBU -  duitsland - €4,50 - /  
Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan is de oudste nog functionerende brouwerij ter wereld. Bij Weihenstephan brouwt men nog steeds volgens 
het Duitse ‘Reinheitsgebot’ zeer smaakvolle en verfrissende Weizen bieren. Er worden, zoals het Reihnheitsgebot voorschrijft geen extra smaakmakers 
toegevoegd aan het bier. Heerlijke dorstlesser! Ook 0.0 verkrijgbaar.

mystic krieken
8,5% - fruitbier - blond - 33cl - 20EBU - haacht - €4.50 -   
Koperrood bier met een rijp boeket van fruit uit de boomgaard en een zoete, volle smaak die in de finale wordt aangevuld met bittere toetsen.

wisseltap 
Vraag de ober welk lekker  bier uit de wisseltap stroomt.
  
Paix Dieu Tripel
10% - tripel - GoudGeel Troebel - 50cl €9.95 33cl €7.25 25cl €5.25 - 27EBU - België -  
Dit bier werd vroeger in de abdij van Paix Dieu geproduceerd, waar de maankalender een cruciale rol speelde in het 
brouwproces. Om de ziel van de abdij in het bier te laten voortleven, nam de familie Caulier zich voor om de Paix Dieu 
alleen bij volle maan te brouwen. Resultaat? Een smeuïge tripel met een vol karakter, ambachtelijk gebrouwen volgens
de pure tradities van de Belgische abdijbieren. Een symbool op de fles geeft aan bij welke maan uw bier werd gebrouwen.

Dit bier werd vroeger in de abdij van Paix Dieu geproduceerd, waar de maankalender een 
cruciale rol speelde in het brouwproces. Om de ziel van de abdij in het bier te laten voortle-

ven, nam de familie Caulier zich voor om de Paix Dieu alleen bij volle maan te brouwen.
Resultaat?

Een smeuïge tripel (10%) met een vol karakter, ambachtelijk gebrouwen volgens de pure 
tradities van de Belgische abdijbieren. Een symbool geeft aan bij welke maan uw bier werd 

gebrouwen.

   Bierkaart  
BIJ	AL	ONZE	BIEREN	VINDT	U	TER	INFO:	ALC.%	-	BIERSTIJL	-	KLEUR	-	INHOUD	-	EBU	

(EUROPEAN	BITTER	UNIT,	DIT	GEEFT	DE	HOOGTE	VAN	HOP,	DUS	BITTERHEID,	
AAN	IN	EEN	SCHAAL	VAN	8	TOT	60)	-	LAND	VAN	HERKOMST.

  ((  Beer vaan d’n Tap ))



 

 ((  Bloont Beer ))
Curtius
7% -Strong ale - Goudgeel/Blond - 37,50cl - 18EBU - BElgië - €7,50 - 
Gebrouwen in het hart van de stad Luik, geboren uit de rijke Luikse brouwerstraditie en de inspiratie van twee jonge, innovatieve brouwers. Een 
bier met een licht aroma en een verfrissende smaak. Samengesteld uit verschillende soorten malt, gisten en tarwesoorten, die de basis vormen 
voor haar aangename lichtheid, terwijl de toevoeging van hopscheuten haar een subtiele florale nasmaak geeft. Curtius was een wapenhande-
laar in de 16e en 17e eeuw in Luik, vandaar de wapens op het logo. Mensen van Adel.

keizer karel goudblond 
8% - goud blondl - 33cl - 23EBU - haacht - €4,75 -
Heldergoud bier met een uitzonderlijk boeket van kruiden, een zachte aanzet die uitvloeit in een mollige, kruidige smaak en een licht bittere, 
droge afdronk.

Cornet Oaked
8,5% - Strong Ale - helderblond -  33cl - 25EBU - België - €4.95 - 
Een fraai blond bier met een romige witte schuimkraag. Het bier is gelagerd op eikenhouten vaten en dat proef je terug. Tonen van vanille en 
hout brengen complexiteit in dit bier. De afdronk is licht bitter en vooral warm.

Omer
8% - strong ale - Goud Blond - 33cl - 38EBU - België - €4.75 - 
Omer Traditional Blond is een lekker bier van hoge gisting met nagisting op fles en is op traditionele wijze gebrouwen in brouwerij Bockor die 
al sinds 1892 tot de familie vander Ghinste behoort. De oudste zoon krijgt er al vijf generaties lang de naam Omer.

Duvel
8,5% - strong ale - Blond- 33cl - 32EBU -  België - €4,75 - 
Wie kent dit heerlijke wereldberoemde Belgische bier niet? Duvel wordt gedronken uit een (droog) tulpvormig glas, waar onderin een gravering 
van een D in het glas gekrast is om ervoor te zorgen dat het bier parelt (omhoog borrelt). Voorheen was er enkel een kras onderaan in plaats 
van een gravering.

La Chouffe
8% - strong ale - Blond - 33cl - 20 EBU - België - €4,75 - 
Achouffe is een dorp in Belgisch Limburg. Uit ware historische feiten groeide in de vallei der feeën, in de nabijheid van Houffalize, een legende 
van een ondergrondse brouwerij welke door kabouters werd gerund. Deze kabouters brouwden dagelijks 15 miljoen hectoliters bier, dat is de 
productie van België, welke ze bovengronds lieten uitstromen. Omdat dit ook het hoogste punt van Belgie was, vloeide dit bier vanzelf naar 
alle hoeken van het land, en zo ontstond de benaming: Belgie, het bierland. Het bier zelf heeft verder geen uitleg nodig…

adler
6% - Urtyp - Goud/geel - 33cl - 36EBU - haacht - €3,95 - 
Een rijke, volle smaak net als bij een speciaalbier, in combinatie met de dorstlessende kracht van een ware pils. 

super 8 flandrien
6,4% - blond - Goud - 33cl - 22 EBU - België - €4,50 - 
Super 8 Flandrien is een karaktervol blond bier. Met zijn 6,4% alcoholgehalte is de nieuwe kopman van het SUPER 8 gamma een vlotte dorstleser 
voor de echte winnaars. Een kopman zonder een sterke ploeg achter zich pakt geen enkele prijs. Daarom hebben we die van ons omringd met 
kruidige knechten zoals eik, vanille, koriander en verschillende soorten hop waaronder Saazhop, Belgische hop, kruidige en bloemige hop. Straffe 
smaakmakers die elke bierliefhebber moeiteloos over de streep trekken.

Keizer Karel ommegang
8% - tripel - blond - 33cl - 20EBU - haacht - €4,75 - 
Strogeel bier met een bloemige, kruidige smaak, een complexe bitterheid en een verfijnd citrusaroma. Gebrouwen met Belgische hop. Met 
hergisting op de fles. 

tongerlo Blond
6% - licht blond - Goudgeel - 33cl -20EBU -  haacht - €4,50 - 
Tongerlo Blond is een authentiek Belgisch abdijbier. LUX, Latijn voor licht, verwijst naar de weerspiegeling van het licht in de warme koperkleur. 
Het evenwichtig smaakpallet wordt geaccentueerd door de kruidige hoptoetsen en de hergisting op fles. In 2014 werd Tongerlo Blond verkozen 
tot ’s werelds beste bier tijdens de World Beer Awards, over alle biercategorieën heen. De jury was unaniem: bij het brouwen van een eenvou-
dig bier komt het talent van de meester-brouwer naar boven. Tot nog toe werd deze titel aan geen enkel ander Belgisch bier toegekend. 

poperings hommelbier
7,5% - Urtyp - Goud/geel - 25cl - 40EBU - Poperinge- €4,25 - 
Deze ‘Golden Ale’ heeft een stevige witte schuimkraag die uitnodigt om de geur van groene hop, gist en lichte fruittoetsen te ontdekken. Na 
een volle en verfrissende kruidige smaak verandert het pallet naar lichte citrus, sinaasappel en pompelmoes, ondersteund door de hop. De 
honingzachte afdronk laat een licht kruidige komijnsmaak uitlopen op een volle hopsmaak.



(( Doonker  Beer ))
Gilbenbier 
7% - Donker - 25cl - 21EBU - belgië - €4,50 - 
Gildenbier wordt gebrouwen volgens de eeuwenoude traditie van het Diestste schuttersgilde. Het is een donker speciaal speciaalbier dat verras-
send lekker is bij chocoladedesserts. 

Brand  Oud Bruin
3,5% - Oud bruin - Donker - 33cl - 14EBU   wijlre - €3,95 - 
Brand Oud Bruin is een donker bier met een relatief zoete smaak door gebruik van speciale mout- en hopsoorten. 

rochefort 10
11,3% - quadrupel - 33cl - 45EBU - België - €5,50 - 
Rochefort 10 is het vlaggenschip van het trappistenklooster Rochefort. Het is een Quadrupel met liefst 11,3% alcohol. Dit fenomenale bier 
vraagt tijd en aandacht. De Rochefort 10 krijgt van bierliefhebbers over de hele wereld de hoogste waarderingen. Niet verwonderlijk want de 
Rochefort 10 is zo ontzettend rijk en complex. Voordat je geniet van de lange, romige zoete afdronk heb je kennis gemaakt met de zoetheid van 
alcohol, kruidigheid van kardemon en kanaal en waanzinnig veel fruit, zoals druiven, pruimen, rozijnen en vijgen.

Le fort
9% - Dubbel - tweeschijn donker - 33cl - 28EBU -  België - €4,95 - 
Complex donker bier, met zachte zoete en fruitige toetsen. Aroma van chocolade en caramel. Van brouwerij Vander Ghinste waar het bekende 
Omer wordt gemaakt. Eindelijk heeft het succesvolle blonde Omer een donkere broer gekregen.

Grottenbier Uit Kanne
6,5% - dubbel - Donker - 33cl - 48EBU - BE kanne - €4,95 - 
Pal naast Maastricht, vlak over de grens met België ligt het plaatsje Kanne. De naam Grottenbier verwijst naar de rijping in deze grotten, waar 
constant eenzelfde temperatuur heerst. Het bier heeft een droog begin dat zich ontwikkeld tot een bier met een mooie body. Hij heeft een mou-
tig-fruitig karakter. De sterke aroma’s zorgen voor een mooi evenwicht tussen zacht en scherp met kruidige smaken.

brouwerij het anker Whiskey Infused 
11,7%  - Donker - 33cl - 15EBU - nederland - €5,50 - 
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark werd verrijkt met een infusie van Gouden Carolus Single Malt whisky. Dit resulteert in een uniek 
bier: krachtig en volmondig met subtiele toetsen van vanille, eikenhout en chocolade. Een keizerlijk brouwsel om te koesteren.

(( Amber Beer ))
Pauwels Kwak
8,4% - Strong Ale - Amber - 33cl - 18EBU - België - €4,95 - 
Het verhaal van Pauwel Kwak is al dikwijls verteld maar verveeld nooit. Hij was een herbergier in Dendermonde. Zo bedacht hij voor zijn dage-
lijks passerende klandizie die koetsen gebruikten een speciaal glas, het Koetsiersglas, opdat zij de bok niet hoefden te verlaten. Het glas konden 
zij gemakkelijk aan de koets hangen en zelfs met hun dikke handschoenen aan konden zij het vasthouden.

Bolleke de koninck
5% - Ale - Amber - 33cl - 18EBU - België - €4,75 - 
Bolleke - De Koninck is het stadsbier van Antwerpen. Het wordt gebrouwen in de brouwerij aan de Mechelsesteenweg. Duvel Moortgat 
nam de brouwerij over en gaf de brouwerij een nieuwe impuls. Tegenwoordig is de oude brouwerij een waar belevingscentrum. De 
Koninck - beter bekend als Het Bolleke - is een licht en smaakvol bier, waar je snel een tweede glas van bestelt. Lichtzoet, moutig met 
een vleugje karamel, eindigend met een verfijnd bittertje. Precies zoals het hoort.



(( Tripel Beer ))
Le Fort Tripel
8,8% - tripel - Goud Blond - 33cl - 18EBU - België - €4,95 - 
Uitnodigende goudgele Tripel met een romige witte schuimkraag. Deze Belgische prijswinnaar zit vol met aroma’s van vanille, rode appels, banaan en 
een kruidnageltje.
Verkozen tot ’s werelds beste tripel 2018 en 2019 op de world beer cup! 

Tripel kanunnik
8,2% - tripel - GoudGeel Troebel - 33cl - 27EBU - wilderen- €4,95 - 
Een zachte en kruidige tripel met hergisting op fles en een milde afdronk door het gebruik van fijne & edele hopsoorten.

Tongerlo Tripel
9% - tripel - GoudGeel Troebel - 33cl - 27EBU - haacht - €4,75 - 
Door het scala van fruitige toetsen en de hergisting op fles, die de verfijnde bitterheid van de aromahoppen accentueert, springt deze 
authentieke Belgische tripel eruit.
Hergist op fles De hergisting op fles zorgt voor een intensere smaak en aroma, alsook een langere bewaartijd.

((  Trappiste Beer  ))
TRAPPISTENBIER, OF KORTWEG TRAPPIST, IS BIER DAT DOOR TRAPPISTEN, MONNIKEN VAN DE ORDE DER CISTERCIËNZERS, WORDT GEBROUWEN. HET 
IS DUS GEEN BIERSOORT, ZOALS VAAK WORDT GEDACHT, MAAR EEN OMSCHRIJVING VAN DE HERKOMST. DE NAAM “TRAPPIST” IS AFGELEID VAN DE 

FRANSE ABDIJ WAARAAN DE TRAPPISTENORDE ZIJN NAAM ONTLEENT: ABDIJ NOTRE-DAME DE LA GRANDE TRAPPE. 

Westmalle Dubbel 
7% - dubbel -Donker - 25cl - 28EBU - België - €4,75 - 
Deze Dubbel heeft veel fruitige tonen, onder andere van rijpe banaan. Geroosterde mouttonen en karamel geven ronde zoetheid. De 
nasmaak van deze Trappist is bitterzoet. - De naam van de ‘dubbel’ werd de naam van deze nieuwe bierstijl.

Westmalle Tripel
9,5% - Tripel - Goud Blond - 33cl - 36EBU - België - €4,95 - 
De Westmalle Tripel wordt ook wel de moeder aller tripels genoemd. Deze complexe, goudkleurige en licht troebele Trappist combineert flinke 
fruit aroma’s met een aangename kruidigheid. Hinten van rijpe banaan en kruiden maken de smaakbeleving van een van de beste Tripels hele-
maal af.

La Trappe Quadrupel
10% - quadrupel - Warm Amber - 33cl - 22EBU - Berkel-Enschot, Nederland - €5,25 - 
Een trappistenbier met een warme amberkleur en een crèmekleurige schuimkraag. De geur heeft associaties van kruidnagel en noten, in balans 
gebracht door de zoete aroma’s van vanille, rozijnen en banaan. 

rochefort 10
11,3% - quadrupel - 33cl - 45EBU - België - €5,50 - 
Rochefort 10 is het vlaggenschip van het trappistenklooster Rochefort. Het is een Quadrupel met liefst 11,3% alcohol. Dit fenomenale bier 
vraagt tijd en aandacht. De Rochefort 10 krijgt van bierliefhebbers over de hele wereld de hoogste waarderingen. Niet verwonderlijk want de 
Rochefort 10 is zo ontzettend rijk en complex. Voordat je geniet van de lange, romige zoete afdronk heb je kennis gemaakt met de zoetheid van 
alcohol, kruidigheid van kardemon en kanaal en waanzinnig veel fruit, zoals druiven, pruimen, rozijnen en vijgen. 

Orval
6,2% blond brett - Elegant Amber - 33cl - 42EBU - België - €5,25 - 
Deze Orval is het enige biersoort uit brouwerij d’Orval dat beschikbaar is voor het grote publiek. Orval Trappist Ale is een uniek bovengistend 
bier, waarbij wilde gist zorgt voor een unieke smaak. De gekozen vergistingsmethode maakt een lange lagering noodzakelijk.
Orval is een schaars bier en is een erkend trappistenbier dat het logo Autentic Trappist Product mag voeren



(( Wit en Weizen Beer ))
WIST JE DAT... WEIZEN EN WITBIER ECHT NIET HETZELFDE IS? WEIZEN MAG GEEN ANDERE GRONDSTOFFEN BEVATTEN DAN GRAAN, HOP EN NA-
TUURLIJK WATER. DEZE EIS WORDT NIET AAN WITBIER GESTELD. BIJ WITBIER PROEF JE DUIDELIJK DE FRISSE CITRUSTONEN EN DE KRUIDIGHEID 

VAN KORIANDER, TERWIJL WEIZEN MEER ZOETIG IS MET TONEN VAN BANAAN EN SOMS OOK KRUIDNAGEL. HET DUITSE WOORD VOOR WEIZEN IS: 
TARWE. DIT HEEFT DUS NIKS MET DE KLEUR VAN HET BIER TE MAKEN!

blanche de namur
4,5% - wit/Lambic - 25cl - 15EBU - België - €4,50 - 
Blanche de Namur is hét Witbier van Namen in België. Deze topper heeft alles wat je van een uitstekend Witbier mag verwachten. Het is een 
bleekgeel bier met een frisse citrussmaak en koriander. De koolzuur zorgt voor een extra sparkling. Een Witbier waarbij je blijft snakken naar de 
volgende slok.
     

super 8 blanche 
5,1% - Witbier - Bleekgeel tot Blond - 25cl - 12EBU - haacht - €4,50- 
Onder een stevige schuimkraag ontspringt een frisse oase van fruitige en lichtkruidige smaken. Heerlijk rustig genieten. Een natuurlijk troebel 
witbier met een romige schuimkraag en verfrissende afdronk.

st bernardus tokyo 
6% - Witbier - Bleekgeel tot Blond - 33cl - 25EBU - België - €4,95- 
St.Bernardus Tokyo is een ongefilterd bier, gebrouwen met een flinke hoeveelheid tarwe en het bevindt zich ergens in het speelveld tussen een 
witbier en een saison. Voor het artwork van blik deden we een beroep op de jonge, Belgische illustrator Jonas Devacht. Het is een impressie van 
het Japanse nachtleven in de iconische straten van Kanda, de wijk waar ‘Brasserie St.Bernardus’ gelegen is.
  

(( I.P.A. Beer ))
I.P.A. IS EEN AFKORTING VAN INDIA PALE ALE. DE MEESTE MENSEN SPREKEN HET UIT ALS IJ-PIE-EEJ OF IE-PA. LANGE TIJD GELEDEN VERLANGDEN 
DE IN INDIA LEVENDE BRITSE BURGERS NAAR HET HEERLIJKE BIER VAN THUIS. HELAAS OVERLEEFDEN DE BIERTJES DE RUIM VIER MAANDEN DU-

RENDE ZEEREIS STEEDS NIET. ZO KWAM ER EEN BRITSE BROUWER OP HET IDEE OM MEER ALCOHOL, EN ZO DUS OOK MEER HOP, AAN HET BIER TOE 
TE VOEGEN WAARDOOR HET BIER LANGER HOUDBAAR BLEEF EN DE BRITTEN OOK IN INDIA VAN HUN BIERTJE KONDEN GENIETEN. BITTERHEID EN 

EEN BLOEMIGE SMAAK ZIJN VAAK KENMERKEN VAN EEN I.P.A. 

super 8 i.p.a
7,5% - I.p.a. - Blond - 33cl - 44EBU - haacht - €4,50 -  
Super 8 IPA van Brouwerij Haacht is een India Pale Ale, die weliswaar wat meer hop heeft, maar toch elegant en doordrinkbaar is. De Super 8 IPA 
is krachtig van smaak zonder de scherpe bitterheid. Het heeft alle kenmerken van een India Pale Ale zonder te overdrijven.

Blurred Lines 
5,3% - I.P.A. - troebel blond -33cl– 35EBU -  haarlem - €5,50 - 
De heerlijk doordrinkbare I.P.A. van Jopen. Deze I.P.A. zorgt ervoor dat zelfs een niet-I.P.A. liefhebber een liefhebber kan worden. Troebel bier en 
zit boordevol aroma’s van citrus, passievrucht, perzik, ananas en mango. Lekker fruitig en juicy.
 
Van hoppen i.p.a
5,7% - I.P.A. - Goudgeel -33cl– 60EBU -  margraten - €5,50 - 
Een Amerikaanse IPA uit Margraten. Je ruikt gelijk de citrus en tropische vruchten door het gebruik van Amarillo en Mosaic hop. Hij smaakt lekker 
bitter en fris, zoals een Amerikaanse IPA hoort te zijn.

(( Ciders ))
somersby apple  
4,5% - cider - heldergeel - 30cl -10EBU - copenhagen - €3,95 - 
Een verfrissende cider voor zowel mannen als vrouwen. Somersby Apple is een knisperfrisse cider gemaakt van de verste ‘gepikte’ appels. ‘Sto-
len apples taste the best’. 

Somersby Black berry
4,5% - cider - helderGoud - 33cl - 10EBU - copenhagen - €4,50 - 
Balanced between floral and fruity notes of Black Berry



(( Zomers Beer ))
vandestreek - zonnesteek
6,5% - sunshine lager - Geel Oranje - 33cl - 12EBU - België - €4,95  - 
Een heerlijk verfrissend bier met subtiele citrustoetsen uit de hoppen.
Kraakhelder en prachtig goud van kleur.
Een voorjaarsbier speciaal gebrouwen voor de eerste zonnestralen van het jaar – een échte sunshine lager.

two chefs - tropical ralphie
4,5% - weizen  bier - Geel Oranje - 33cl - 12EBU - België - €4,25  - 
Een frisse, soepele, ietwat troebele Weizen vernoemd naar de eerste werknemer van TwoChefs Brewing.
Echt een fruitmand in een glas.

(( Fruit Beer ))
Lindemans Pecheresse
2,5% - fruit bier - Geel Oranje - 25cl - 12EBU - België - €4,25  - 
De naam van het bier is een combinatie van twee Franse woorden. Namelijk pêche (perzik) en pécheresse (zondares). Vandaar ook de vrouw op 
het etiket van het bier. In het glas ruikt men al de perzik en de zoete kandijsuiker.

Lindemans Geuze
5% - fruit bier - geel oranje - 25cl - 15EBU - België - €4,50 - 
Lindemans Gueuze is gemaakt met vakmanschap van generaties. Deze Gueuze is zoet, zuur en droog en heeft aroma’s van champagne en rabar-
ber.

kasteel rouge
5% - fruit bier - geel oranje - 25cl - 15EBU - België - €4,50 - 
Je proeft de volle smaak van zongerijpte kersen. Maak niet de fout dit kersenbier te verwarren met een Kriek Lambiek. Deze Kasteel Rouge is van 
een totaal andere orde. Het is een blend van Kasteel Donker en een kersenlikeur. Wat is dit een genot, zeker in combinatie met een stuk pure 
chocolade.

((  Alcoholvrij/Erm ))
starlight 0.0
0,4% - haacht - €3,00 - 
De nieuwe Star Light werd speciaal ontwikkeld voor de consument die bewust kiest voor de voordelen van een caloriearm en alcoholvrij bier.

Amstel Radler 0.0 
0,0% - Nederland - €3,25 - 
De naam Radler is afkomstig van het Duits, een Radler is nl. een wielrenner. Deze konden uiteraard niet te dronken op de fiets springen, vandaar 
dat het bier aangelengd werd met citroenwater en er weinig alcohol aan toegevoegd werd. Dubbel verfrissend en met 0% of maar 2% alcohol. 
Lekker voor bijv. na het sporten dus.

Liefmans Fruitesse 0.0
0,0% - België - €3,95 - 
Zin in wat sprankelend plezier zonder alcohol? Trakteer jezelf dan op Liefmans Fruitesse Alcohol Free! Als echte Liefmans Fruitesse laat dit frisse, 
fruitige bier je volop genieten van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei. Dit is dé smaakmaker die elk moment een verfrissend tintje 
geeft, van aperitief tot afsluiter. En natuurlijk drink je ‘m ook on the rocks voor de meest verfrissende ervaring.

Jopen non I.P.A. 0.0
0,3% - haarlem - €4,75 - 
De Brand I.P.A. heeft een tongstrelend fris en fruitige geur van mango. Het heeft een krachtige smaak van citrus met een bittere, fluweelzachte 
afdronk. De Brand I.P.A. 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.

Weihenstephaner 0.0
0.5% - duitsland - €4,25 - 
De alcoholvrije variant. Grote prijswinnaar in Europa! Een dorstlesser pur sang.



W i e n k a a r t
                                            
                                            Mouserende wien  

Cava L’Arboc Pont de Ferro | Spanje
fles 29.50   glas 5.50 

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.

  Witte wien 
Domaine Maurel Pays D’oc IGP
Frankrijk
Chardonnay
fles 22.50    glas 4.50
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

Terroir de Garique Pays D’oc IGP
Frankrijk
Sauvignon Blanc
fles 22,00    glas 4.25
Heerlijk zuivere en haast dorstlessende binnenkomst in de mond. Goede zuurgraad met 
een eetlustopwekkend effect. Zuiver, knisperend droog en krokant fris

Hoeve Nekum Riesling 
Mestreech  Riesling
fles 27.50    glas 5.50
Riesling: een druivenras dat al in het Rijnland werd verbouwd tijdens de late middeleeuwen. Het is een druif die langzaam rijpt en die op Hoeve 
Nekum pas eind oktober of begin november wordt geplukt. De Rieslingdruiven geven frisse fruitige wijnen met een klein beetje restzoet die 
uitstekend te combineren zijn met visgerechten. 

Bidoli Pinot Grigio 
Italie   Pinot Grigio
fles 26.50    glas 5.25
100% pinot grigio met een bleek zachtgroene kleur en een zilvergrijze gloed, kenmerkend voor deze druif. Aroma’s van exotisch fruit (mango, 
passievrucht), munt en jasminbloesem spelen in de neus. Deze wijn is behoorlijk smaakintensief met een opvallend royale fruitige binnenkomst in de 
mond. Frisse zuren en een aangename afdronk maakt deze wijn uit Friuli compleet.

 Rosé wien
Mas Paillet vin de France
Frankrijk - Languedoc - Grenache en Syrah
fles 22.50     glas 4.50
Lichte, fruitige rosé uit de Languedoc. De 2021 is binnen. En wat is ‘ie fijn! Fruitig, sappig, mooi in balans.

Etoile des Mer
Frankrijk -  60% Mourvèdre en 40% Grenache
fles 22.00     glas 4.20
Zeer herkenbaar en als altijd biedt Etoile de Mer een grote mate van verleiding. Geurend naar wijngaardperzik, witte bessen en wat licht rood 
fruit. Feest der herkenning! No nonsense rosé die op vrijwel ieder terras een uitstekende dienst zal bewijzen. De meest uiteenlopende tapas, 
charcuterie en ander fingerfood lijken de beste matches.



W i e n k a a r t
Roeje wien 

Amastuola Primitivo
Italië - 100% Primitivo
fles 27.50    glas 5,50
Licht bedwelmende, maar volop fascinatie biedende neus. Gedroogde zwarte en rode vruchten, houtachtige kruiden als tijm en rozemarijn, maar 
ook de kenmerkende rokerigheid van Lapsang Souchon-thee en het dekblad van een goede Havanna-sigaar. Knappe zuurgraad voor een wijn uit 
het zonovergoten Puglia; de nabijheid van de zee en de verkoelende invloed die daar van uit gaat zal er debet aan zijn. Tannines zijn wel degelijk 
aanwezig, maar in gepolijste vorm, waardoor geen enkele wijndrinker (m/v) ze als stug of hard zal ervaren. Onmogelijk dit niet lekker te vinden!

Domaine Maurel Pays D’oc IGP
Frankrijk  - 100%  Merlot
fles 22.50    glas 4.50
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. 

Pinhal de Torre
Portugal - Touriga Franca, Alicante Bouschet, Tinto Cão en Sousão
fles 22.00     glas 4.25
Zoetrijpe aanzet, uiterst vriendelijk. Geen bescheiden wijn wanneer eenmaal in de mond. Dit is compleet mondvullend. Behoorlijk wat vlees op 
de botten en daardoor zijn de tannines fraai verpakt. Geringe zuurgraad. Toch is het geenszins log, noch heeft de wijnmaker de wens om te willen 
imponeren met deze wijn. Al lukt dat aardig. 

Hoeve Nekum Pinot Noir
Mestreech - Pinot Noir 
fles 27.50  glas 5,50 
Framboos, rode kersen, caramel, herfstbladeren, mooie hout-ondersteuning. Frisse zuren. Drinken uit ruime (Pinot Noir) glazen op zo’n 16 graden 
Celsius.

 

                                                                      Dessertwien 
Hoeve Nekum Solaris         4.50
Deze dessertwijn uit Maastricht heeft een licht goudgele kleur en aroma van perzik..   

Gonzalez Byass Nectar Pedro Ximenez | Spanje         5.00
Deze donkerbruine, zoete ‘dikke’ dessertwijn heeft de smaak van rozijnen en zongedroogde vijgen. 

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



HET BETERE BORRELEN
aperol spritz         6.75
Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete mix van 
Aperol, Prosecco en bruiswater

CAMPARI TONIC    6.75
Bitter, kruidig en fris: Italiaans temperament afgeblust met 
veel ijs, premium tonic en een partje limoen. 

Luxardo Limoncello Tonic    6.75
De heerlijk zomerse cocktail van pieke! Vlierbessen tonic van 
Fever tree samen met luxardo limoncello... een zeer verfrissende combinatie. 

Luxardo LIMONCELLO SPRITZ    7.50
Het zalige frisse Italiaanse drankje op basis van citroenen is 
nóg verfrissender in combinatie met Prosecco en veel ijs.

Bulldog gin - fever tree tonic    9.50
Bulldog gin is de meest harmonieuze gin, ideaal om te mixen.  
De neus is complex, met aangename tonen van citrusvruchten  
en bloemen. Geserveerd met citroen.

pieke’s aperitief    6.95
Watermeloenlikeur & Bitter Lemon 
veel ijs en rood fruit.

hendrick’s GIN - fever tree TONIC    9.50
De gin komt tot stand in combinatie met vele ingrediënten zoals 
de jeneverbes, koriander en de citrusschil.  
Geserveerd met komkommer.

Bombay GIN - finley TONIC    8.95
Een premium zachte Gin met een uitgebalanceerde smaak op 
basis van 10 geselecteerde specerijen. Geserveerd met citroen.

ALCOHOLVRIJ GENIETEN
CRODINO     5.50
Het Italiaans bitterzoete aperitief zónder alcohol mét een stevige bite.

Duchess Botanical & Tonic 
Alcoholvrije Gin-tonic met botanische aroma’s met grapefruit & rozemarijn.   6.50

Duchess Pink & Tonic 
Alcoholvrije Gin-tonic met geurige bloemenextracten met citroen & munt.   6.50



«  P. S . V  »
Croft Ruby Port 4.00

Croft White Port 4.00

Croft 10 years  6.50

Los Patos Sherry Dry 3.50

Los Patos Medium 3.50

Martini Bianco 4.50

Martini Rosso 4.50

 

 

«  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

Glennfiddich                                            6.00 

«  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 Julia 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

Gedestilleerd



Coca Cola | Coca Cola Zero     2.70

Chaudfontaine Rood | Blauw     2.70

Fanta | Sprite      2.70

Finley  Bitter Lemon | Tonic | Ginger Ale | Fanta Cassis     2.80

Fuze Tea | Fuze Green Tea | Rivella Light     2.80

Minute Maid Jus ‘d Orange | Appelsap | Temattesap     2.80

Fever Tree Tonic | Fever Tree Ginger Beer     3.25

Fristi | Chocomel     2.80

Tafelwater Bruisend of Plat      4.50

Tonissteiner Citroen      2.95

Tonissteiner Apfelschorle      2.95

Tonissteiner Vruchtenkorf       2.95                                                                             

Verse Jus d’Orange     3.75

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,  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.

“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 uit Maastricht, zijn moeder uit 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.

   

Frisdraank



          Werme Draank

Koffie | Thee | Espresso | Decafe    2.70
Koffie Verkierd | Latte Machiato    3.25
Cappuccino    2.90
Doppio    4.40

Daels Droum    2.70
Groen    2.70
Sencha Green Lemon    2.70
Ceylon    2.70
Earl Grey    2.70
Rooibos    2.70
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 Basterd Suiker - Slagroom    6.50
Spanish Koffie
Koffie - Licor 43 - Slagroom    6.50
Limburgse  Koffie   
Koffie - ElsLaVera - Bruine Basterd Suiker - Slagroom    6.50 
Italian  Koffie
Koffie - Disaronno - Slagroom    6.50
French  Koffie
Koffie - Grand Marnier - Slagroom    7.00

Warme Chocomel - Slagroom    3.50
Warme Chocomel - Baileys - Slagroom    6.50
    

Blanche Dae l Kof f ie

Blanche Dae l Thee

Kof f ie spec ia ls 0.0

Sterke Kof f ie spec ia ls

Warme Dranken




