€ 8,50

Black Bapao

Twee zwarte bapaobroodjes belegd met Thaise rode curry kroketjes, geserveerd met
een mangomayonaise.

Aperitief van de maand

PinkTonic by Gordon’s

€ 7,00

Een gin met de fruitige smaak van aardbei, rode bessen en frambozen met een
hint van de jeneverbes. Probeer hem bij ons in de mix met tonic.

Bieren van het moment

Brand Dubbelbock
7,5%

En rijke en robuuste smaak door dubbele rijping. Met zijn prachtige,
robijnrode kleur & moutige karakter; een echt herfstbier.

Schavuyt Bockbier
6,5%

€ 4,50

€ 4,50

Een traditioneel bovengistend bockbier rijk aan mooie
caramelsmaken met een licht geroosterde ondertoon.

Affligem Patersvat
6,8%

€ 4,25

Een exclusieve editie vol evenwichtige geuren en frisse
smaken. Extra hop geeft deze blond een fruitige en
kruidige hoparoma’s en een fris karakter.

Dinerspecial

Sukade

€ 17,95

Kalfsukade met roergebakken pompoen, geserveerd met
eigen jus, aardappelpuree & salade.

LA PARISIENNE MENUSPECIALS

Lunchspecial

LA PARISIENNE BIERSELECTIE

Heineken

Heineken IJskoud

Brand

Affligem Patersvat

De vertrouwde
Heineken perfect
gekoeld om en
nabij het vriespunt
voor langdurige
verfrissing

Fris pilsener,
robuuste
smaak door
toevoeging
van extra hop
25 cl

Exclusieve
blondeditie met
fruitige en kruidige
hoparoma’s en een
fris karakter.

Ook in 0.0
Fris premium
pilsener, lekker
doordrinkbaar,
traditioneel recept
22 cl - 25 cl - 50 cl
5%

va € 2,30

5%

€ 2,60

Brand Weizen

Paulaner

Ook in 0.0

va € 3,75

Affligem Blond

6,8%

€ 4,00

Affligem Dubbel

€ 4,00

Goudblond met
een rijke
schuimkraag &
een fruitig en
kruidig aroma
6%

€ 4,00

Abdijbier met
rijk aroma,
bittere afdronk
met citrustoon
€ 4,25

9%

7,5%

€ 4,50

Cornet

8,5%

Unieke mooie
blonde, op hout
gerijpt met
een zwoele
vanilletoon
€ 4,50

€ 4,00

8,5%

Duvel

Texels Vuurbaak

Subtiele bitterheid,
een verfijnd
aroma en een
uitgesproken
hopkarakter

Moutachtige
smaak met een
verrassend hoppige
toets en heldere,
koperkleurige
gloed
5,5%
€ 4,00

€ 4,75

Straffe Hendrik

Brouwerij ’t IJ

Tripel / Tripel Wild

Zatte

Variant waarbij
wilde gisten
zorgen voor
fruitige en
bloemige aroma’s

Stevig goudgele
Tripel, met een
geur van vers fruit
en graan. Lichtzoet,
fijne droge afdronk.

€ 4,95

6,5%

8,0%

€ 4,50

La Chouffe
Zwaar blond,
fruitig &
kruidig
karakter
8%

€ 4,75

Brouwerij ’t IJ

Jopen

Amstel Radler

Hop zij met ons

Ook in 0.0

Veluwse Schavuyt

Struis

Een glutenvrije
IPA met Mosaic
hop. Mix van
‘piney’ en
tropical &
citrusfruit
hoparoma’s

Perfecte
frisse mix van
Amstel bier &
sprankelend
citroenwater

Hét bier van
Apeldoorn & de
Veluwe. Lichte
caramelsmaak en
hopbitterheid in
combinatie met
een vleugje honing.

Stevig bier met een
diepdonkere kleur en
zachte schuimkraag.
Donker met tonen
van chocolade en
gedroogd fruit.
9,0%

€ 4,50

Bockbier

Brand Dubbelbock &
Schavuyt Bockbier

Sportzot
Het eerste (bijna)
alcoholvrije speciaalbier
in België. Gebrouwen
met 4 moutsoorten en 2
hopvariëteiten.
0,4%

Geroosterde mout
met een unieke
bittere toets &
bittere, hoppige
afdronk
7,5%

€ 4,25

Brugse Zot

Brugse Zot Dubbel

Affligem Tripel

9%

€ 2,95

Brugse Zot Blond

Abdijbier met
karameltonen
en kruidige
smaak, afdronk
is bitterzoet
6,8%

Ons huisbier; in
samenwerking met
Veluwse Schavuyt onze
eigen dunkel Weizen.
Fris, licht rokerig &
fruitig. 25 cl.
6%

€ 6,25

Abdijbier met
een volle
droge smaak,
afdronk is
zacht &
hopbitterig

6,8%

Dunkel Weizen

Weizenbier,
sprankelend fruitig
karakter met lichte
bitterheid
50 cl
5,5%

€ 2,75

Bièrre Maison

WeiBbier

Weizen, volmout
tarwebier, frisse
fruitige smaak &
zachte afdronk
30 cl - 50 cl
5,1%

5%

€ 4,50

6%

Wieckse Witte
Ook in 0.0
Heerlijk sprankelend
witbier, gebrouwen
volgens de oude
Maastrichtse traditie.

€ 3,50

Liefmans

De rood fruit
variant van hét
witbier volgens
Maastrichtse
traditie.

Gerijpt op echte
kersen en
natuurlijk
vruchtensap,
geserveerd
met ijs

Desperados &
Corona

Fruitesse

3,8%
€ 3,75

€ 3,50

€ 3,50

Wieckse Rosé

4%

4%

6,5%

2%

€ 4,75

Amber

€ 4,25

De verfrissende
bieren met een
lage bitterheid
5,9%

4,6%
€ 4,25

