
Stoer, Ambachtelijk, burger, 
legerjeep, lunch, kinderhoek, Robuust,  

Speciaalbieren, de peel, diner, 
meijel, borrel, vis, trabant, koffie, wifi, 

snorfiets, Josper, vlees, puur, 
terras, eerlijk, de zwaan, swingtrike,   

houtskool, tuk tuk, Landbrood…

bierkaart



De Heere Borrelen 19.5 
uitgebreide gevarieerde borrelplank - voor 3 à 4 personen 
Hollands plankje 8.0 
kaas - droogworst - augurkjes - Amsterdamse ui - mosterd  
Brood uit de Josper met smeersels 4.0 
Gemarineerde olijven 3.5 
Kaasplankje 7.5 
Reypenaer VSOP Kaas (125 gram)  
Nacho’s uit de Josper 4.5 
guacamole - salsadip - zure room 
Gemengde snacks (10 stuks) 5.0 
Gemengde snacks (28 stuks) 12.0 
Bitterballen met mosterd (10 stuks) 4.5 
Vlammetjes met chilisaus (10 stuks) 6.0

De Heere Burger (130 gram) 12.0 
landbrood - bacon - bbq saus - tomaat - kaas - 
augurk - huisgemaakte friet   
Kipsaté 13.0 
satésaus - kroepoek - huisgemaakte friet - gemengde sla 
Fish and chips 11.0 
gefrituurde kabeljauw - remouladesaus - 
huisgemaakte friet - gemengde sla

borrelkaart

plate service
te bestellen tot 20.00 uur



Vaste bieren van de tap

Lindeboom Pilsener  2.1 
Fris goud/geel pilsener: geroemd  5.0 % / 20 cl 
om zijn uitgebalanceerde hopsmaak  

Lindeboom Gouverneur Speciale 140 2.4 
Frisblond bier: fruitig en subtiel hoppig van smaak 5.5 % / 20 cl

Lindeboom Gouverneur Blond  3.4 
Subtiele bitterheid met een unieke fruitige afdronk 6.5 % / 25 cl

Lindeboom Gouverneur Dubbel  3.4 
Robijnrode kleur, fluweelzacht en bitterzoet bier met karakter  6.5 % / 25 cl

Venloosch Wit  3.8 
Licht bitter, kruidig, citrus achtig, redelijk zoet, beetje zuur 5.0 % / 30 cl

Wisselende bieren van de tap
Geniet van onze 4 wisselende bieren van de tap. Kijk op de tapzuilen of vraag 
onze medewerkers naar welke seizoensbieren we vandaag op de tap hebben.

bieren van de tap

Raadpleeg de barman/vrouw  
voor de beste biertips of download  

de bierapp en vind alle info over  
je nieuwe favoriete biertje



het bier van hier

Lindeboom (tap) 2.1 
Fris goud/geel pilsener: geroemd  
om zijn uitgebalanceerde hopsmaak   
5.0 % / 20 cl 
 
 
 
 
 
Lindeboom Gouverneur Speciale 140 (tap) 2.4 
Frisblond bier: fruitig en  
subtiel hoppig van smaak  
5.5 % / 20 cl 
 
 
 
 
 
Lindeboom Gouverneur Blond (tap)  3.4 
Blond: Subtiele bitterheid met  
een unieke fruitige afdronk  
6.5 % / 25 cl 
 
 
 
 
 
Lindeboom Gouverneur Dubbel (tap) 3.4 
Dubbel: Robijnrode kleur, fluweelzacht  
en bitterzoet bier met karakter   
6.5 % / 25 cl 
 
 
 
 
 
Lindeboom Gouverneur Triple  3.9 
Tripel: Licht zoet, fijne hoparoma’s  
aromatisch en een hopbloemige smaak  
8.2 % / 30 cl



Lindeboom Gouverneur Stout op hout  3.9 
Stout: subtiel houtaroma door lagering  
op eikenhout, eigenzinnig met een  
weldadige afdronk  
7.5 % / 30 cl 
 
 
 
 
 
Venloosch Alt 3.3 
Alt: Amberkleurig, subtiel  
kruidig en volle afdronk  
5.0 % / 30 cl 
 
 
 
 
 
Venloosch Wit (tap) 3.8 
Witbier: Licht bitter, kruidig, citrus achtig,  
redelijk zoet, beetje zuur  
5.0 % / 30 cl 
 
 
 
 
 
Lindeboom Radler citroen 2.5 
Redelijk zoete smaak,  
citroen en sinaasappel  
2.0 % / 30 cl

 
 
 
 
Lindeboom Radler kers 2.5 
Licht hoppig, smaak van  
fris zoete Amarena kers 
2.0 % / 30 cl



bier om te delen
Cuvée van de Keizer blauw  15.0 
Quadrupel: Speciale versie Gouden Carolus Classic  11.0 % / 75 cl 
dat lijkt op wijn met de frisheid van bier 
 
Cuvée van de Keizer rood  15.0 
Sterk Blond: fruitig, kruidig en verfrissend bier 10.0 % / 75 cl

Deus brut des Flandres 27.5 
Brut: complexe combinatie van bier en champagne,  11.0 % / 75 cl 
romig, sprankelend, fruitig en licht zoet 

Gouden Carolus Indulgence 23.0 
Jaarlijks wisselend exclusief speciaal bier  10.0 - 12.0 % / 75 cl

Hertog Jan Grand Prestige 15.0 
Gerstewijn: subtiele balans tussen zoet en bitter 10.0 % / 75 cl

Kasteel Cuvée Du Chateau  13.5 
Zwaar Donker: 10 jaar gerijpt, evenwichtig  11.0 % / 75 cl 
zoet met tonen van rozijnen en milde chocolade 

La Trappe Quadrupel Oak Aged 18.0 
De klassieke Quadrupel 80 % gerijpt op houten vaten 11.0 % / 75 cl

St Bernardus Oak Aged 20.0 
Quadrupel: Zeer exclusieve hout gelagerde versie van de abt 12 12.0 % / 75 cl

Wilderen Cuvée Clarisse  78.0 
Dubbel: Robijnrood bier, toetsen van zoethout en karamel 9.2 % / 200 cl

De meeste van deze bieren zijn zeer exclusief verkrijgbaar.  
Wij doen ons best om al deze bieren op voorraad te houden. 



pilseners
Mout, hop, water en gist. Pils is vernoemd naar de stad Pilzen (Tsjechië), 
waar het in 1842 zijn oorsprong vond.

Bitburger  3.0  
Duitse premium pilsener, met een frisse hoppige smaak 4.8 % / 33 cl

Corona Extra 4.2 
Bitter met een vleugje limoen 4.5 % / 33 cl

Desperados 4.2 
Licht zoet, tinten van ananas en appel en tequila in de afdronk 5.9 % / 33 cl

Estrella Damm Daura (glutenvrij) 4.2 
Helder, zacht en fris glutenvrij pilsener  5.4 % / 33 cl 
 
Mongoozo Pilsener (glutenvrij) 4.0 
Licht bitter, frisse en biologisch gebrouwen pilsener 5.0 % / 33 cl



blond
Goud blonde kleur, bier van hoge gisting, soepele allemansvriend, 
tonen van hop en gist. 
 
 
Brugse Zot  4.0 
Licht zoet, tinten van citrus en banaan en licht kruidig  6.0 % / 33 cl

Deugniet  4.3 
Weinig bitterheid waardoor een zacht bier vol karakter 7.3 % / 33 cl

La Trappe Blond  4.0 
Licht zoet, zacht bitter, vriendelijke afdronk 6.5 % / 33 cl 

Maneblusser - Gouden Carolus  4.0 
Zuiver fris, beperkte hopsmaak en een vleugje citrus 6.0 % / 33 cl

Urthel Saisonnière  4.0 
Sprankelend, vol en verrassend subtiel bitter van smaak 6.0 % / 33 cl



zwaar blond
Door het hogere alcoholpercentage ook wel ‘Duvelse bieren’ genoemd.  
Kleur en schuimkraag refereren aan pils, maar voller van smaak. 

 
Bar Bar  4.0 
Honingsmaak met kruiden, bloemen en citrusvrucht 8.0 % / 33 cl

Duvel  4.0 
Bitterzacht, licht zoet, uitgesproken hopkarakter 8.5 % / 33 cl

Duvel Tripel Hop  4.8 
Kruidige smaak met een flinke dosis fruit en wat citrus 9.5 % / 33 cl

Keizer Karel Ommegang  4.3 
Belgische gist smaak, kruidig, citrus aroma 8.5 % / 33 cl

La Chouffe  4.2 
Aangenaam fruitig, gekruid met koriander en een lichte hopsmaak  8.0 % / 33 cl

St. Feuillien Blond 4.5 
Intense volle bitterheid met een vleug citrus 7.5 % / 33 cl

St. Feuillien Grand Cru  4.9 
Krachtig karakter, een zuivere hoptoets en subtiele  9.5 % / 33 cl 
gistingaroma’s. Het bier onderscheidt zich in het bijzonder  
door de afwezigheid van kruiden



hopbitters & ipa

amber & ales

Indian Pale Ale is meestal blond of amberkleurig. Zeer bitter door de grote 
hoeveelheid gebruikte hop. Voor de geoefende drinker. 

 
Gouden Carolus Hopsinjoor 4.3 
Kruidige fruitige smaak, meer wrang dan zoet, fijne hopbitterheid  8.0 % / 33 cl

Jopen Hoppenbier 4.3 
Zacht fruitige gist, moutig en met een licht bitterheid 6.8 % / 30 cl

Leffe Mapuche  4.3 
Subtiele bitterheid, kruidige toetsen, blauwe bosbes,  7.5 % / 33 cl 
rode vruchten, perzik en abrikoos   

Vernoemd naar de kleur van het bier. De kleur ontstaat door het zwaarder 
branden van een gedeelte van de gerst. Intense smaak met bijvoorbeeld 
tonen van kruiden of karamel.  
 
 
Gouden Carolus Ambrio  4.3 
Volmondig, fris en verrassend kruidig van smaak 8.0 % / 33 cl

La Trappe Isid’or  4.0 
Sterke smaak van bruine suiker, karamel  7.5 % / 33 cl 
en vanille, fruitige afdronk 

Palm  3.0 
Licht zoete smaak van mouten, goed in balans  5.4 % / 25 cl 
met de licht aanwezige hopbitterheid   
 
Pauwel Kwak 4.2 
Vlakke bitterheid met een kruidige en fruitige nasmaak 8.4 % / 33 cl



dubbel

tripel

Donkerbruin van kleur, bier van hoge gisting, bier voor de liefhebber,  
zacht en zoet van karakter. 

Brugse Zot Dubbel 4.2 
Geur van honing, amandel en chocolade, zoetige afdronk  7.5 % / 33 cl 
met de smaak van zoethout en koffie   
 
La Trappe Dubbel 4.0 
Zacht aromatisch, vol moutig met een tikkeltje zoet 7.0 % / 33 cl

Leffe Dubbel 4.0 
Krachtige zoete smaak, vol aroma van toffee en karamel 7.5 % / 33 cl

St. Bernardus Prior 8  4.2 
Moutig-fruitige volle smaak van donker fruit en karamelmouten 8.0 % / 33 cl

Meestal blond van kleur. Bier van hoge gisting, met hergisting op de fles. 
Sterk moutige en bittere hop-smaak. Zware jongens! 
 
 
Gouden Carolus Tripel  4.3 
Volmondig, kruidige en verfrissende smaak van citrus tonen 9.0 % / 33 cl

Karmeliet Tripel  4.3 
Complex zoet en fruitige hopsmaak, toets van sinaasappel 8.4 % / 33 cl

St. Bernardus Tripel  4.2 
Fruitig qua geur, volle smaak met zoet en bitter 8.0 % / 33 cl

Watou Tripel  3.9 
Licht zoet met een aroma van citrus, kruiden en bloemen 7.5 % / 33 cl

Wilderen Tripel Kanunnik 4.3  
Zoetmoutige en kruidige smaak met een verfijnde hopbitterheid 8.2 % / 33 cl



speciaal
Hier vind je bieren zoals Quadrupel’s, Porter’s kruidenbieren, gerstwijnen  
en andere bijzondere brouwsels. 
 
 
Broeder Jacob Double Port 4.9 
Lichte smaak van krenten en karamel,  9.0 % / 33 cl 
afdronk met toets van port  
 
Gouden Carolus Classic 4.3 
Warmte van wijn, smaak van donkere vruchten,  8.5 % / 33 cl 
pruimen, karamel en toffee  
 
La Trappe Quadrupel  4.5 
Amberkleurig, moutig zoet, aangenaam bitter,  10.0 % / 33 cl 
toetsen van banaan, amandel en vanille  
 
St. Bernardus Abt 12  4.9 
Overheersende smaken van karamel en toffee,  10.0 % / 33 cl 
fruitsmaken op de achtergrond   
 
Urthel Samaranth  4.3 
Mix van fruitsmaak, melasse en een vleugje chocolade 11.5 % / 33 cl

Zundert Trappist  4.9 
Karameltonen, een kruidig aroma  8.0 % / 33 cl 
en een aangename bitterheid 



weizenbier 
 & witbier

Witbier of tarwebier is van hoge gisting. Meestal ongefilterd, dus troebel. 
Een frisse en zachte dorstlesser. 
 
 
Celis White 3.3 
Het originele Hoegaarden recept, licht zoet en fruitig,  5.0 % / 25 cl 
banaan, citrus en koriander  

Erdinger Hefe Weisse 4.8 
Goed gebalanceerd met lichte tonen van  5.3 % / 50 cl 
kruidnagel, banaan en bubblegum 
Alcoholvrij ook mogelijk 

La Trappe Witte Trappist 3.5 
Fris, ongefilterd met een citrusachtige geur 5.5 % / 33 cl

Paulaner Hefe Weisse 4.8 
Geur van citrus, fluweel zachte smaak  5.5 % / 50 cl 
met tonen van gist en banaan  



Fruitbieren
De kleur is die van het fruit. Het fruit wordt meestal vlak voor het  
vergistingsproces toegevoegd. Lambiek-bier dient vaak als basisbier.

Belle Vue Kriek  3.3 
Fris fruitig kersenbier op basis van lambiek  5.2 % / 30 cl 
met een zoetzure afdronk 
 
Boscoli  4.2 
Rood fruitbier op basis van witbier,   3.5 % / 33 cl 
verrijkt met natuurlijk vruchtensap 
  
Kasteel Rouge 4.0 
Bruinbier gerijpt met Mon Chérie-kersen, frisse,  8.0 % / 33 cl 
zoete en fruitige smaak

Kriek Max 3.3 
Op basis van krieken en zeer zoet van smaak 3.2 % / 25 cl

Leffe Ruby  3.9 
Smaak van rode vruchten, zoet, zacht,  5.0 % / 33 cl 
verfrissend en subtiel gekruid  
 
Liefmans Fruitesse 3.3 
Zoet, fris, smaak van kersen, aardbei en framboos 4.2 % / 25 cl

Liefmans Cuvée-brut  4.9 
Dieprood fruitbier, zuurzoet, complexe volmondigheid  6.0 % / 37.5 cl 
en sterk accent van krieken   
 
Lindemans Pecheresse 3.9 
Intense perziksmaak, tropische vruchten en banaan  2.5 % / 25 cl

Lindemans Faro 3.9 
Zoet, bruine suiker en kersensmaak 4.2 % / 25 cl

Wittekerke Rosébier 3.0 
Zoete smaak met duidelijke toets van framboos  4.3 % / 25 cl



radler / cider

alcohol vrij / arm

Radler is een drank die voor de helft uit bier en voor de helft uit  
limonade bestaat. Een cider is een licht mousserende drank verkregen  
door natuurlijk gisting van fruit.  
 
 
Lindeboom Radler citroen 2.5 
Redelijk zoete smaak, citroen en sinaasappel 2.0 % / 30 cl

Lindeboom Radler kers 2.5 
Licht hoppig, smaak van fris zoete Amarena kers  2.0 % / 30 cl

Somersby apple Cider  3.9 
Zoete smaak van appel 4.5 % / 33 cl

Somersby blackberry Cider 3.9 
Zeer zoete, milde smaak van bramen en zwarte bessen 4.5 % / 33 cl

Buiten de genoemde bieren kan men ook nog alcoholvrij of - arme  
bieren onderscheiden.  
 
Erdinger Alcoholfrei 4.5 
Zoete moutsmaak met een lichte karameltoets 0.0 % / 50 cl

Malt 2.1 
Alcoholarm bier met lichte bitterheid 0.5 % / 25 cl

Radler 0% 3.0  
Mild-hoppig met een verfrissende citroensmaak 0.0 % / 30 cl

Witbier 0%  3.0 
Combinatie van sinaasappel en wat koriander 0.0 % / 30 cl

Rosébier 0% 3.0 
Fris zoete smaak, zacht fruitig, smaken van framboos en aardbei 0.0 % / 25 cl



De heere van meijel 
 Dorpsstraat 19  -  5768 CD  -  Meijel 

 
www.deheerevanmeijel.nl 

 
volg ons op social media 


