
Bier - 4 euro

Amersfoort Pale Ale - 5,8% - hoppig bier met een fris
en fruitig karakter, een echte doordrinker. 

• 

Koene Ridder - 8% - tripel met blonde body en romige 
schuimkraag, aroma van koriander, hop en mout.  

•

Peach Squeezer - 4% - frisheid van zomerbier, romig-
heid van een milkshake, dryhoptechnieken van juicy IPA

• 

• 

Royaal Rye Saison - 4,7% - een fris en fruitig bier
gebrouwen van rogge met een stoere punch.  

• 

Phoenix Weizen - 4,6% - ongefilterde hefeweizen met 
een fris en fruitige tarwekarakter

Drinkproof

Wij serveren het bier dat gebrouwen wordt door de
Amersfoortse brouwerij Rock City Brewery. Naast hun 
Rock City Beers produceren zij ook het Phoenix Bier.

• Phoenix Blond - 6% - Belgische stijl ale met zacht moutige 
en fruitige tonen

• Phoenix Sterk Blond - 7,5% - Fris doch robuust, ge-
brouwen met sinaasappelschillen, troebelblond
Let op: we hebben ook regelmatig specials!

Wijn - 4 euro 
• Wit - Torres Vina Sol - een droge, fruitige witte wijn

waarin je appel en peer proeft
 • Rood - Trapiche Oak Cask Malbec - een soepele 
Argentijnse Malbec met de smaak van bramen, 
vanille en houttonen
 

Cocktails 
• Gin-Tonic - 8 euro - de klassieker met een shot Bombay 

Sapphire Gin en een Fentimans Tonic. Extra 
speciaal met Rose Lemonade of Elderflower.
 
 

• Appel Gember Sparkler - 6 euro - Martini, Appel-peersap 
en Ginger Ale
 • Cocktailspecial: zie het bord
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