FLESBIEREN
mort subite blond 5,5% • Lambic
• Bloemig, fris, tropisch fruit • 25cl

BRUGSE ZOT 6% • Blond
• Droog en kruidig. Ideaal aperitief bier! • 33cl

judas 8,5% • Blond • Sterk blond, karamel,
fijn in koolzuur, lange afdronk • 33cl

DUVEL 8,5% • Blond
• Fris, hoog in koolzuur • 33cl

VEDETT WHITE 4,7% • Wit
• Fris, citrus en een droge afdronk • 33cl

MORT SUBITE 4% • Kriek
• Zachtzoete kriek met een heel licht zuurtje • 25cl

KONINCK 5% • Amber
• Moutige, licht bittere amber ale • 33cl

vedett session ipa 2,7% • IPA • Fris, licht bitter
met citrus-aroma’s • 33cl

Mooie nel 6,5% • IPA • van Jopen Bier.
Krachtig, bitters, hoppig • 33cl

maximus saison 5% • Saison
• Frisse smaak, licht bittere afdronk • 33cl

DUPONT 6,5% • Saison • Droog, dorstlessend
seizoensbier, bakermat v/d Saisons • 33cl

affligem dubbel 7%

Dubbel •Stoer,

karamel, gebrande mout, lichtbittere afdronk • 30cl

ROCHEFORT 8 9,1% • Dubbel
• Trapist, vijgen, dadels, rozijnen • 33cl

WESTMALLE 9,5% • Tripel • Bitter, kruidig,
hoppig, droog, de bekendste triple • 33cl

KARMELIET 8% • Tripel
• Bloemig driegranenbier • 33cl

Zatte 8% • Tripel • van Brouwerij ‘t IJ.
Vers fruit, graan, licht zoet • 33cl

SOL 4,5% • Pale lager • Fris en toegankelijk door
de lage bitterheid • 33cl

APPLE BANDIT 4,5% • Cider • Knisperfrisse
appelcider van de allerbeste appels • 30cl

MONGOZO 5% • Glutenvrij pils • Vol, hoppig pils,
fairtrade, biologisch • 33cl

AMSTEL RADLER
Radler • Citrus, zoet, fruitig • 30cl • 0%
Radler • Citrus, zoet, fruitig • 30cl • 2%

ERDINGER 0,4% • Malt • Alcoholarme
Duitse weizen, fruitig, licht bitter • 33cl

van de streek ipa 0,5% • Malt • Citrus,
tropisch fruit, aangename bitterheid • 30cl

HEINEKEN 0.0 • Alcoholvrij • Moutig en hoppig,
goed doordrinkbaar alcoholvrij bier • 30cl

WIECKSE WITTE 0% • Alcoholvrij • Fris, met
sinaasappel en tonen van koriander • 30cl

Feestje?

Tap bij Jozef zelf je bier!
Net als iedereen, houden wij wel van een feestje. Kom het daarom
vieren bij Jozef.
Voor maar €9,50 per liter tap je bij Jozef je eigen pils.
Vraag gerust naar de mogelijkheden.
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Jozef’s bierkaart
TAPBIEREN
HEINEKEN 5%
Fluitje
Vaasje
Hercules

• 22cl
• 25cl
• 50cl
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PAULANER 5,5 % • Weizen • Gebrouwen

volgens aloud Reinheitsgebot. Een ongefilterd
tarwebier, fris, fruitig, vol van smaak met
aroma’s van bananen.
• 30cl
• 50cl
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AFFLIGEM blond 6,8% • Blond •

Belgisch blond; een bovengistend abdijbier,
droog, licht zoet, geel fruit, licht bitter • 30cl

4.50

blanche de namur 4,5% • Wit •

Belgisch witbier; fruitig, bloemig, een zachte
en frisse dorstlesser.
• 25cl
• 50cl

3.00
6.00

LA CHOUFFE 8% • Blond • Belgisch blond;
hooggistend bier, fruitig, lichte hopsmaak,
gekruid met koriander en peper • 25cl

4.00

lagunitas ipa 6,2 % • IPA • Frisse Amerikaanse
stijl IPA met tonen van diverse citrusvruchten, blond
en krachtig • 40cl

5.50

DE POMP

Regionaal • Jozef is trots op Utrecht!

Daarom presenteert hij de Pomp: van deze Wisseltap
schenkt hij niet alleen huisgemaakte biertjes van zijn
brouwerij Eigen Schuld, maar ook menig bieren van
andere regionale brouwerijen.

4.50

JOZEF’S WISSELTAP Eens iets anders?
Vraag welk speciaalbier Jozef nu tijdelijk op
de tap heeft.

4.50

Blikbier

van Brouwerij Homeland • 33cl

speltbier 4,3%
• Fris, limoen en een volle romige smaak

pieremegoggel 5,9% • Saison
• Fris, licht zuurtje
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katzwijm 6,5% • IPA
• Flink hoppig, een harsige en fruitige geur,
klein bittertje

kielzorg 7,3% • Tripel
• Fris, citrus, licht bitter, aangenaam zoetje

4.50
4.50

