
Lunchspecial | Pulled Pork

Maïsbol of Volkorenbol met pulled pork, sla, kaas, 
tomaat, spicy-bbq- mayonnaise, geserveerd met tortilla chips

€ 11,75

Borrelmix  

Borrelmix van kaas & worstsoorten en 
6 Bourgondische bitterballen met Antonia’s mosterd 

€ 13,50

GERECHTEN VAN HET MOMENT

Dinerspecial | Belgische of Thaise Mosselen

Belgische wijze; bereid met Straffe Hendrik, knoflook, 
room, thijm & groente

Thaise wijze; bereid met kokosroom, curry, 
rode peper, lente-ui, limoen, gember & knoflook

De Mosselen worden geserveerd met bijpassende 
sauzen, frites & salade

€ 16,95

Lipton Sparked

Sparked is een 0.0 cocktail, maar dan in een 
flesje en smaakt naar frisse limoen, munt en 
heeft een lekkere sparkle! Daarnaast is het 
ook nog eens laag in suikers!

€ 3,75

DRANKEN VAN HET MOMENT

Tropical Almond

 Warme smaak van Amaretto gecombineerd met de 
 tropische smaak van Red Bull Tropical 

  € 7,95

IJS VAN HET MOMENT

Geef ons en elkaar de ruimte. Houd 1,5 meter afstand. Wij proberen zoveel mogelijk afstand te houden bij het 
uitserveren van dranken en gerechten, probeert u ons hier ook de ruimte voor te geven. 

Volg altijd de aanwijzingen van ons personeel op, deze zijn leidend.

Desinfecteer uw handen bij de zuil bij de ingang en op weg naar buiten.

Onze menukaart is online beschikbaar; gebruik de QR Code of ga naar www.paris.nl/menu. 
In het geval dat dit niet lukt, is een origineel exemplaar van de menukaart beschikbaar.

Het is een bijzondere tijd, wij gaan ervoor u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook wij zijn echter gebonden aan 
de regels die nu gelden, hopend op uw begrip en medewerking. 

www.paris.nl/menu
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IJsspecials  

Nuts & Caramel . Coupe met softijs, notencrunch, zeezout-karamelsaus, slagroom & een amandelkletskop      € 6,95
Red Fruit . Coupe met softijs, rood fruit, slagroom & Bastogne-crunch      € 7,25



2%

Heineken / Heineken 
IJskoud

Fris premium 
pilsener, 

traditioneel recept 
22 cl - 25 cl - 50 cl

Brouwerij ’t IJ

Stevig goudgele 
Tripel, met een 

geur van vers fruit 
en graan. Lichtzoet, 
fijne droge afdronk

Affligem Blond
Ook in 0.0

Abdijbier met
een volle 

droge smaak, 
afdronk is zacht 

& hopbitterig 

Brand Weizen 

Weizen, volmout 
tarwebier, frisse 
fruitige smaak & 

zachte afdronk
30 cl - 50 cl

Paulaner

Weizenbier, 
sprankelend fruitig 
karakter met lichte 

bitterheid 
50 cl

5%

Brand 

Fris pilsener, 
robuuste 

smaak door 
toevoeging 

van extra hop
25 cl

5%

5,1% 5,5%

6,8%

Affligem Dubbel 

Abdijbier met 
karameltonen 

en kruidige 
smaak, afdronk 

is bitterzoet

6,8%

Affligem Tripel 

Abdijbier met 
rijk aroma, 

bittere afdronk 
met citrustoon 

9%

Brugugse Zot Blond
Ook in alcoholarm

Goudblond met 
een rijke 

schuimkraag & 
een fruitig en 
kruidig aroma

6%

Brugugse Zot Dubbel

Geroosterde mout 
met een unieke 

bittere toets & 
bittere, hoppige 

afdronk

7,5%

WeiBbier

va € 2,30 € 2,75

va € 3,95 € 6,25

€ 4,00 € 4,50

€ 4,95

€ 4,25 € 4,75

Duvel

Subtiel bittertje, 
een verfijnd 

aroma en een 
uitgesproken 
hopkarakter

8,5%
€ 4,95

€ 4,50

La Chouffe 

Zwaar blond, 
fruitig & 
kruidig 

karakter 

8%
€ 4,95

Ook in 0.0

Straffe Hendrik
Tripel

Variant waarbij 
wilde gisten 
zorgen voor 

fruitige en 
bloemige aroma’s

9%
€ 4,50

Ook in 0.0

Zatte

Lagunitas IPA

€ 4,75
6,2%

Een krachtige, maar 
gebalanceerde smaak. 

Dit is een bier dat 
eigenlijk altijd 

kan. Vooral 
lekker bij eten 

met wat pit

Amstel Radler 

Perfecte 
frisse mix van 
Amstel bier & 

sprankelend 
citroenwater 

Ook in 0.0

€ 3,50

Texels Vuurbaak

In de stijl van Ierse 
Red Ale. 

Licht geroosterd, 
verrassend hoppige 

toets en 
karameltonen

5,5%
€ 4,50

Brouwerij ’t IJ

Frisse lager, gebrouwen 
met mais. Lekker 

doordrinkbaar, 
laag in alcohol. 
Fris aroma met 

lichte citrustoets
4,7%

€ 4,95

Biri

Cuvee du Chateau

Geroosterde en 
gekarameliseerde 

mouten worden 
gevolgd door een 

delicate hopbitterheid 
in de afdronk

€ 4,95
11%8,0%

Desperados

Het frisse zomerse 
bier met een licht 

zoetige smaak, 
geserveerd met 

citroen 

5,9% € 4,50

Brouwerij ’t IJ

De frisse smaak, 
citroen en koriander-

zaad zorgen voor 
licht kruidige en 

citrusachtige tonen

IJwit

€ 4,956,5 %

Hét bier van Apeldoorn 
& de Veluwe. Lichte 

caramelsmaak in 
combinatie met een 

vleugje honing

Veluwse Schavuyt 
Amber

6,5%

€ 4,50

Wieckse Witte
Ook in 0.0

4%
€ 3,50

Het witbier 
volgens de

Maastrichtse 
traditie

Liefmans

Gerijpt op echte 
kersen en 
natuurlijk

vruchtensap,
geserveerd 

met ijs3,8%

Ook in 0.0
Wieckse Rosé

Natuurlijke mix 
van alcoholvrij 
witbier & rood 

vruchtensap

4%
€ 3,75€ 4,25

Lagunitas Daytime IPA

€ 4,75
4 %4 %

Met slechts 
4% alcohol een 

lichtdoordrinkbare 
IPA. Fris & fruitig met 

een licht 
bittere afdronk.

Affligem Belgisch
Wit

Typische verfrissing. 
gekruid met 

sinaasappel en
koriander, een 
zachte en rijke 

smaak
€ 4,25

4,8%

Corona

Het Mexicaanse bier 
van lage gisting, 
geserveerd met 

citroen

€ 4,504,6%

Texels Skuumkoppe

Intens tarwebier 
met volle smaak 
door bijzondere
hopsoorten en 
kenmerkende
 bovengisting

6 %
€ 4,00


