Lunchspecial

Dinerspecial

Tom Yum Goong

Oriental Chicken

Rijk gevulde Thaise soep met kokos, stukjes gamba,
lente-ui, peultjes & paprika

In Japanse kruiden gemarineerde kippendij met
sriachasaus, limoenmayonaise en krokante uitjes,
geserveerd met knoflook-naanbrood, frites & salade

€ 9,25

€ 12,75

DRANKEN VAN HET MOMENT
Karamel Latte

Verse Gemberthee

Latte Macchiato met karamelsiroop
& karamelsnippers

Thee met de smaak van
verse gember, eventueel
met citroen of honing

€ 3,25

€ 3,25

Bulldog Gin-Tonic | Schotland

Balón 43 | Spanje

Stoere gin met een harmonieus
karakter, heerlijk in combinatie met
tonic, munt & citroen

Licor 43, citroensap, bruiswater,
sinaasappel & citroen

€ 7,50

€ 6,75

BIEREN VAN HET MOMENT
Ciney Blond

Affligem Fris Blond

Een bier van hoge gisting. Het zachte
en zuivere bier heeft een
goudblonde kleur. Verder is
fruit en een aangename
bitterheid te proeven

Een nieuw blond bier met een alcoholpercentage
van 4,6 procent. Het is een extra
verfrissend bier en heeft de rijke
smaak van een Belgisch adbijbier

7%

4,6%

€ 4,50

€ 4,00

Bucket Desperados of Corona
5 Flesjes Desperados of Corona in
een bucket met ijs
€ 20,00
5,9%

4,6 %

LA PARISIENNE MENUSPECIALS

GERECHTEN VAN HET MOMENT

LA PARISIENNE BIERSELECTIE

Heineken / Heineken
IJskoud

Brand

Ook in 0.0
Fris premium
pilsener,
traditioneel recept
22 cl - 25 cl - 50 cl

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

5%

va € 2,30

5%

€ 2,75

Brand Weizen

5,1%

va € 3,75

5,9%

4,6%

5,5%

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

Intens tarwebier
met volle smaak
door bijzondere
hopsoorten en
kenmerkende
bovengisting

Affligem Blond

Brugse Zot Blond

6%

€ 2,95

€ 6,25

€ 4,50

Texels Skuumkoppe

Dunkel Weizen

Weizenbier,
sprankelend fruitig
karakter met lichte
bitterheid
50 cl

7%

€ 4,25

Bièrre Maison

WeiBbier

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

Een bier van hoge
gisting met een
goudblonde kleur,
fruitige smaak en
een aangename
bitterheid

De verfrissende
bieren met een
lage bitterheid

Paulaner

Ook in 0.0

Ciney Blond

Desperados &
Corona

€ 4,00

Affligem Fris Blond

La Chouffe

Ook in alcoholarm

6,8%

Goudblond met
een rijke
schuimkraag &
een fruitig en
kruidig aroma

Abdijbier met
een volle
droge smaak,
afdronk is zacht
& hopbitterig
€ 4,00

Affligem Dubbel

6%

Brugse Zot Dubbel
Geroosterde mout
met een unieke
bittere toets &
bittere, hoppige
afdronk

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

€ 4,00

8,5%

7,5%

Affligem Tripel

€ 4,25

Brouwerij ’t IJ

€ 4,00

Zwaar blond,
fruitig &
kruidig
karakter
8%

€ 4,75

Cornet

Duvel

Unieke mooie
blonde, op hout
gerijpt met
een zwoele
vanilletoon

Subtiele bitterheid,
een verfijnd
aroma en een
uitgesproken
hopkarakter
8,5%

€ 4,75

€ 4,50

€ 4,50

Straffe Hendrik

Brouwerij ’t IJ

Tripel

Zatte

Amber

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.

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

Abdijbier met
rijk aroma,
bittere afdronk
met citrustoon
9%

4,6%

€ 4,00

Nieuw blond bier,
extra verfrissend
met de rijke
smaak van een
Belgisch adbijbier

9%

€ 3,95

8,0%

€ 4,50

Vedett Extra IPA

Veluwse Schavuyt

6,5%

€ 3,50

Lagunitas IPA

Amstel Radler

Struis

Ook in 0.0

Stevig bier met een
diepdonkere kleur en
zachte schuimkraag.
Donker met tonen
van chocolade en
gedroogd fruit.
5,5%

9,0%

Een zachte zoetheid,
een frisse fruitigheid
en een ronde
bitterheid brengt
deze India Pale
Ale helemaal in
balans.

Brouwerij ’t IJ
IJwit
Een heerlijk frisse
smaak, citroen en
korianderzaad
zorgen voor licht
kruidige en
citrusachtige
tonen
%
6,5
€ 4,75

6,2%

€ 3,95

€ 4,50

Een krachtige, maar
gebalanceerde smaak.
Dit is een bier dat
eigenlijk altijd
kan. Vooral
lekker bij eten
met wat pit.

Punt.

Het witbier
volgens de
Maastrichtse
traditie.

Fris, lichtgeel Witbier
uit Groningen! Droog
en zoet met in de
nasmaak wat frisse
kruidigheid

Witte

€ 3,50

Rosébier

Liefmans Fruitesse
Wieckse Rosé
Ook in 0.0

Wit

3,8%

5%
€ 3,50

2%

€ 4,50

Wieckse

4%

Perfecte
frisse mix van
Amstel bier &
sprankelend
citroenwater

€ 4,25

€ 4,25

4%
€ 3,75

