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KOM JE
THUIS
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WELKOM THUIS
THOMAS INDERFURTH
GASTHEER

WELKOM BIJ EETHUIS TWINTIG
Sla je krantje open, neem een goede kop koffie of een heerlijk glas wijn en geniet van
een ontbijt, lunch of diner bij ons in de Piushaven. Eethuis Twintig is thuiskomen. Ieder
moment van de dag ontvangen we je met open armen. Laat je verwennen aan onze
bar met een aperitief of kom uitgebreid dineren.
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ONTBIJT

Zondag van 10.00 tot 12.00 uur

Typisch Thomas

ONTBIJT
Ontbijtje van Eethuis
12,50
Yoghurt | Granola | Zuurdesembrood |
64 graden ei | Verse jus | Koffie of thee

Stilzitten? Daar doen we niet aan. Tijdens
de lockdown hebben we namelijk onze eigen
productenlijn opgezet: Typisch Thomas.
Specialiteiten met een twist.

Boerenyoghurt | Granola | Fruit |
Chocolade

Samen met onze vaste partners hebben
we een selectie gemaakt van unieke,
gastronomische producten. Zelf proeven?
Je koopt de specialiteiten bij ons aan de bar.
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8,50

LUNCH

Van 12.00 tot 15.30 uur

TOSTI’S

SOEPEN

Geserveerd op zuurdesembrood
van Bikken&Bakken

Bisque
Kreeftensoep | Zuurdesem

Kaas
Ham | Kaas
Caprese
Mozzarella | Tomaat

5,50
6,50
8,50

9,50

Courgettesoep
6,50
Courgette | Pastinaak | Munt | Zuurdesem

BOTERHAMMEN OF SALADES
Ruim belegd op lekker stevig zuurdesembrood
van Bikken&Bakken.
Óf als een heerlijk frisse salade met een
snee zuurdesembrood supplement 3,00
Asian steak
10,50
Tartaar | Paddenstoelen | Seroendeng

Makreel
Pepesan Ikan | Tomaat | Pinda

10,50

Gepekelde zalm
Wakame | Mierikswortel | Roomkaas |
Zongedroogde tomaat

12,50

Avocado
9,50
64 graden ei | Structuren van ui | Furikake |
Krokant van groene kruiden

Crispy hoender
10,50
Soja | Sake | Eidooier | Radijs | Tuinkers

Mozzarella
12,50
Verse buffelmozzarella | Tomaat | Pesto |
Caponata

Entrecote
12,50
Parmezaanse kaas | Structuren van ui | Relish
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LUNCH

Van 12.00 tot 15.30 uur

BURGER

EIERGERECHTEN

BLTC
14,50
Burger | Brioche | Spek | Sla | Cheddar |
Relish | Rode ui | Frieten | Mayonaise

Uitsmijter op desembrood
Ham | Kaas | Spek
Chorizo | Tomaat | Oude kaas

8,50
9,50

ZOETIGHEDEN

Scrambled eggs op Toast
• Gebakken spek
• Kaas
• Ham
• Of natuurlijk alle drie

6,50
1,50
1,50
1,50
3,50

Friandises
5,50
Diverse zoete lekkernijen op een plankje
Brownie | Miso-karamel

3,50

Frisse carrot cake | Witte chocolade

3,50
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DINER

Van 17.30 tot 21.30 uur

LEKKER BIJ
HET PROOSTEN
Desembol van Bikken&Bakken
8,50
Aziatische boter | Olijfolie van ‘Typisch Thomas’ |
Gerookt zeezout
Oesters
Rode wijnazijn | Sjalotten

p.st. 3,00

Oesters Eethuis Twintig
p.st. 4,00
Koffie | Mandarijn | Witte chocolade
Samosa’s
4,50
Dip | Zwarte bonen dip | Knoflook | Sesam
Gemarineerde olijven
Knoflook | Groene kruiden

4,50

Menu ‘Typisch Eethuis’

Pata Negra
30 gram Pata Negra van het mes

6,00

Onze chef-kok Jasper van den Akker nodigt
je uit zijn beste gerechten te proeven.
Ga je voor ons 3- of 4-gangen keuzemenu?

3 GANGEN 	 34,50
4 GANGEN
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44,50

DINER

Van 17.30 tot 21.30 uur

EEN PASSENDE WIJN

VOORGERECHTEN

BIJ jOUW GERECHT

Makreel f
Ceviche | Tomaat | Chorizo |
Komkommer | Haringkuit

De gekleurde letters achter elk gerecht
matchen met de letters op de wijnkaart

12,50

Zalm k
12,50
Gepekeld | Radijs | Groene appel |
Dille | Mierikswortel | Gele biet | Crème fraîche
Bisque v
Kreeftensoep | Toast | Garnituur

9,50

Asian steak v
12,50
Rundertartaar | Oestercrème |
Paddenstoelen | Shiitake | Groene asperge
Duo van hoender v z
Sake | Mais | Gepekelde eidooier |
Tuinkers | Tomasu

12,50

Watermeloen k
10,00
Gegrild | Mierikswortel | Truffelaardappel
| Algen | Schuim van geitenkaas
Artisjok k
10,00
Barigoule | Artisjok | Asperge |
Aardappel | Zwarte olijven | Romanescosaus
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DINER

Van 17.30 tot 21.30 uur

HOOFDGERECHTEN
Kabeljauw v r
22,50
Bloemkool | Radijs | Bieslook mousseline |
Paddenstoelen | Beurre blanc van shiitake

Lam k r
22,50
Gestoofd | Gefermenteerde venkel | Bieslookmousseline | Artisjok | Asperge | Seroendeng | Jus
van paarse mosterd

Pietermannen en gamba v r
22,50
Riso Nero | Spinazie | Wijnblad | Oertomaat |
Krokant van groene kruiden | Tomatenhollandaise

Bloemkool z
19,50
Gegrild en gefermenteerd | Crème fraîche | Truffelaardappel | Bosui | Jus van zwarte knoflook

Entrecote k
24,50
Structuren van ui | Pommes pont neuf | Zilte
groenten | Frisse salade | Kimchi-jus

Buffelmozzarella v
19,50
Oertomaat | Gnocchi | Aubergine | Caponata | Jus
van gegrilde groente
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DINER

Van 17.30 tot 21.30 uur

DESSERTS
Rabarber e
8,50
Hangop | Bijenpollen | Aardbeien | Basilicumijs
Honing-carrotcake e
8,50
Duindoorbes | Wortel | Witte chocolade |
Honeycomb
Kaas e
12,50
Kazen van de Kaaszaak | Notenbrood |
Noten | Appelstroop
Friandises
5 verschillende zoete lekkernijen |
Koffie of thee naar keuze

7,50

Verrassingsdessert e
Laat je verrassen door onze koks

8,50

IETS LEKKERS
VOOR DE KLEINE ETER?
Vraag ons naar de mogelijkheden.
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BORREL

Van 12.00 uur tot 23.00 uur

BORRELKAART
Borrelhapjes
p.st. 1,25
Stel je eigen borrelmix samen uit deze snacks:

Desembol van Bikken&Bakken
8,50
Aziatische boter | Olijfolie van ‘Typisch Thomas’ |
Gerookt zeezout
Oesters
Rode wijnazijn | Sjalotten

• Vegan bitterbal
• Rundvleesbitterbal
• Luxe mini-kaassoufflé
• Butterfly-garnaal
• Rendang-bite
• Indische mini-frikandel
• Sparerib-bitterbal by Bogey’s

p.st. 3,00

Oesters Eethuis Twintig
p.st. 4,00
Koffie | Mandarijn | Witte chocolade
Samosa’s
Dip | Zwarte bonen dip | Knoflook

4,50

Gemarineerde olijven
Knoflook | Groene kruiden

4,50

Borrelmix (18 stuks)
19,50
Een mix van verschillende borrelhapjes

BORRELPLANKEN
Plank van de Kaaszaak
12,50
Kaas | Notenbrood | Noten | Appelstroop
Plank van de slager
Charcuterie | Snacks | Dips

Vegaplank
14,50
Kaas | Snacks | Desembol | Dips | Olijven

16,50

Verwenplank ‘Typisch Thomas’
Laat je verrassen!
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19,50

APERITIEF

BUBBELS

GLAS

FLES

Cava
6,00
Cellers de l’Arboc | Cataluña | Spanje

30,00

MOCKTAILS
Spicy ginger ale
8,75
Seedlip spice 94 | Ginger ale | Sinaasappel
Elderflower Garden tonic
Seedlip garden | Elderflower tonic |
Komkommer | Munt

8,75

Soof
Soof citroen munt | Gember | Citroen

7,50

COCKTAILS
Floraal en zacht
9,75
Bombay sapphire gin | Elderflower tonic | Limoen
Robuust
9,75
Tanquarey gin | Aromatic tonic | Citroen
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Dark ’n stormy
Donkere rum | Gember bier | Limoen

9,75

Bitter en zoet
Aperol spritz | Bubbels | Sinaasappel

9,75

WIJN

WIT
GLAS

FLES

GLAS

FLES

Verdejo
4,50
Oromonte | Castilla y Léon | Spanje

22,50

Pinot blanc
4,75
Alfred Meyer | Alsace | Frankrijk

23,50

Sauvignon blanc
4,75
Nos Racines | Languedoc | Frankrijk

23,50

Riesling
5,00
Gastro Cuvée EH20
Bernhard Eifel | Mosel | Duitsland

25,00

5,00

25,00

Louro Godello
8,00
Rafael Palacios | Valdeorras | Spanje

40,00

k Kruidig en speelse zuren GLAS

FLES

GLAS

FLES

f Fris en sappig

Furmint/
Sauvignon blanc “DVA”
Puklavec | Ormoz | Slovenië

v Vol en stevig

r Rijk en romig

Chardonnay/Chenin Blanc
4,25 21,50
Klippies Rivier | Kaap de Goede Hoop | Zuid-Afrika

Chardonnay
5,50 27,50
Domaine Doriac | Languedoc | Frankrijk

Pinot Grigio
4,75
Giovannie Fattori | Veneto | Italië

23,50

Chablis
8,50
Domaine Thierry & Charles Hamelin |
Bourgogne | Frankrijk

Viognier
5,50
Arque | Languedoc | Frankrijk

27,50

TYPISCH THOMAS
Chardonnay/Auxerrois
7,00 35,00
Wijndomein Gloire de Duras | Vlaanderen Haspengouw | België
“Zuiver, evenwichtig en intens van smaak, zo kun
je de wijn het best omschrijven”
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42,50

IETS BIJZONDERS DRINKEN?

Wij hebben nog wat bewaarde geheimen in de kelder liggen!
Onze collega’s helpen je graag verder.

ROOD
z Kruidig en zacht

k Krachtig
GLAS

FLES

Primitivo Appassimento
Tarago SRL | Puglia | Italië

Tempranillo
4,25 21,50
Finca Morena | Tierra de Castilla | Spanje

WIJN
GLAS

FLES

5,00

25,00

Tempranillo ‘La Planta’
6,00 30,00
Bodegas Arzuaga | Ribera del Duero | Spanje		

Syrah
4,50 22,50
Domaine Muret | Languedoc | Frankrijk

Malbec
6,50 32,50
Bodegas Fabre | Lujan de Cuyo | Argentinië

Merlot
4,75 23,50
Anna de Joyeuses | Languedoc | Frankrijk

ROSÉ

Cabernet Franc
5,00 25,00
Domaine de la Garnière | Loire | Frankrijk
r Rijp en zwoel

GLAS

FLES

FLES

4,25

21,50

e Edelzoet en versterkt GLAS

FLES

Tempranillo
Nerea | Catalunya | Spanje

Garnacha
4,50 22,50
Oromonte | Tierras de Castilla | Spanje
Montepulciano
d’Abruzzo Riserva
Fiamma | Abruzzo | Italië

GLAS

r Rosé

5,00

25,00

Loupiac
5,00
Chateau La Grave | Bordeaux | Frankrijk

Carmenère ‘Crucero’
5,50
Viña Siegel | Colchagua | Chili

27,50

Loin de l’oeil
5,00
Château Adélaïde | Gaillac | Frankrijk

Barbera d’Alba ‘Bussia’
6,50
Giacosa | Fratelli | Neive | Italië

32,50

Tawny ‘10 Years Old’
Kopke | Porto | Portugal
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7,50

WARM

KOFFIE
Americano (gewoon koffie)
Espresso
Doppio
Cortado*
Espresso macchiato*
Flat white
Cappuccino*
Latte macchiato*
Caffè latte*
Decafé
*Ook mogelijk met
sojamelk of havermelk

SPECIALE KOFFIE
2,60
2,60
4,20
2,85
2,85
3,50
2,95
3,50
2,95
2,60
(+0,50)

6,50

Spanish Coffee
Tia Maria | Ongezoete room

6,50

French Coffee
Grand Marnier | Ongezoete room

6,50

Italian Coffee
Amaretto | Ongezoete room

6,50

Eethuis Twintig Coffee
6,50
Karamel Typisch Thomas | Ongezoete room

THEE
Thee van Puritea
• Honey Rooibos
• Jasmin Green
• Smooth Chai
• Lemongrass Rosehip
• Ceylon Earl Grey
• Ceylon Green
• Apple Cinnamon
• Ginger Peach
• Chamomile Lemon

Irish Coffee
Ierse whiskey | Ongezoete room

2,60

ZOETIGHEDEN
Friandises
5,50
Diverse zoete lekkernijen op een plankje
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Brownie | Miso-karamel

3,50

Frisse carrot cake | Witte chocolade

3,50

KOUD

KOUDE DRANK / FRISDRANK
Coca cola | Zero		
Lipton Ice Tea | Green		
Earth water (Bruis of Plat)		
Earth water tafel fles (Bruis of Plat)

2,60
2,70
2,50
5,00

BIOLOGISCHE FRISDRANK
Naturfrisk (Denemarken)		
Lemonade
Bitterlemon
Orangenade
Rasberry
Elderflower
Ginger ale
Ginger beer
Tonic

SAPPEN
3,00

Vers geperste jus d’orange 		
Appel 		
Peer 		
Tomaat 		
Verse jus d’orange en gember		

Soof ( Nederland)		 2,95
Appel, Kardemom, Peer, Roos, Bruiswater
Appel, Citroen, Munt, Bruiswater
Appel, Lavendel, Zwarte bes, Bruiswater
Charitea (Zuid-Afrika)
Green (gember & honing)
Mate (sparkling)
Black (zwarte thee & citroen)
Red (rooibos & passievrucht)

3,00
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4,00
2,95
2,95
2,95
4,25

gebrouwen met tarwemout en gerstemout van biologische teelt. De
speciale gist is bepalend voor de frisse en fruitige aroma's.

TAPBIER
TAPBIER

Budels Capucijn
Dubbel - Budel (NB) - 6,5% ABV

BIEREN
VAN DE TAP

Budels Capucijn is een abdijbier. Dit bier is met toewijding gebrouwen
VV
ter ere van de Franse Capucijnen in Budel. Het bier is robijnkleurig en
er volgens
ner
volgensde
defamilietraditie
familietraditie
blinkt uit door de zachte smaak en het volle aroma.

Budels Pilsener

eklas
teklasgerstemout,
gerstemout,Hallertauer
Hallertauer
rgen voor
orgen
vooreen
eenbier
biermet
meteen
een

La Trappe Witte Trappist

Witbier
Berkel-Enschot
(NB) - 5,5% ABV
Pilsener - Budel
(NB) - -5,0%
ABV
La Trappe Witte Trappist is het enige witbier dat het logo Authentic
Budels Pilsener is een kwaliteitspilsener volgens
Trappist Product mag voeren. Het is een fris, lichtzure dorstlesser, waar
de familietraditie
gebrouwen.
combinatie
Trappe
V
je makkelijk
eenEen
tweede
flesje ofvan
glas vanLa
bestelt.
Het bier heeft een licht
Duitse
isis
bittere, droge
afdronk.
eersteklas
gerstemout,
Hallertauer
Duitseroots.
roots.Dit
Ditbier
bier
Witte Trappist
mout
biologische
teelt.
De
moutvan
van
biologische
teelt.Brabantse
De
hop
en het zachte
water zorgen voor
eeen
enfruitige
fruitigearoma's.
aroma's.
een bier met een verfijnde smaak.
Witbier - Berkel-Enschot (NB) - 5,5% ABV
Stadsbrouwerij 013 Blonde Boei
La Trappe Witte Trappist is het enige witbier
Tripel - Tilburg (NB) - 8,5% ABV
dat het
logo Authentic
Trappist
De Blonde Boei is een Tripel met kardemom,
koriander
en veel citrus.
Dit Product mag
V
ier isismet
bier is exclusief voor de samenwerkende voeren.
horecabedrijven
aan
delichtzure dorstlesser, waar
Het is een
fris,
bier
mettoewijding
toewijdinggebrouwen
gebrouwen
Piushaven
udel. Het
en
Budel.
Hetbier
bierisisrobijnkleurig
robijnkleurig
enin Tilburg gebrouwen.
je makkelijk een tweede flesje of glas van bestelt.
tvolle
vollearoma.
aroma.
Het bier heeft een licht bittere, droge afdronk.
Budels Capucijn

TAPBIER

Dubbel - Budel (NB) - 6,5% ABV
,5% ABV
5,5%
ABV
Budels
Capucijn
is een abdijbier. Dit bier is met
witbier
witbierdat
dathet
hetlogo
logoAuthentic
Authentic
gebrouwenwaar
ter
ere van de Franse
en fris,
lichtzure
V
een
fris,toewijding
lichtzuredorstlesser,
dorstlesser,
waar
van
bestelt.
Het
bier
heeft
een
licht
er
volgens
de
familietraditie
Capucijnen
in Budel.
Het licht
bier is robijnkleurig
van bestelt.
Het bier
heeft een
eklas gerstemout,
en blinkt uitHallertauer
door de zachte smaak en het volle
rgen voor een bier met een
aroma.

Typisch Thomas Blond
Een blonde abdij, ofwel Belgische Ale, maar dan
zonder de overdreven bekende zoetheid van de
Belgen.

ei
oei

emom, koriander
demom,
korianderen
enveel
veelcitrus.
citrus.Dit
Dit
de horecabedrijven
Duitse
roots. Dit bier aan
is
nde
horecabedrijven
aande
de
mout van biologische teelt. De
e en fruitige aroma's.

Hier gaat hier om SMAAK ! Dus… vol, zacht,
bloemig, fruitig met een beetje citrus en ook wel
een zoetje.

Budels Weizen

Weizen - Budel (NB) - 5,0% ABV
Budels Weizen is een Tarwebier met Duitse
roots.
Dit biergebrouwen
is gebrouwen met tarwemout en
ier is met
toewijding
udel. Het
bier is robijnkleurig
en teelt. De speciale
gerstemout
van biologische
volle aroma.
gist is bepalend voor de frisse en fruitige aroma’s.

,5% ABV

witbier dat het logo Authentic
en fris, lichtzure dorstlesser, waar
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FLESBIER

BIEREN
OP FLES

BE) - 8,5% ABV

Cornet Oaked
Zwaar blond

ond bier met een romige witte
d op eikenhouten vaten en dat proef je
brengen complexiteit in dit bier. De
arm.
Chimay Dorée

FLESBIER
Blond
(BE) - 4,8% ABV
Steenhuffel
(BE)- -Chimay
8,5% ABV
Chimay Dorée is een verfrissend blond bier met slechts 4,8% alcohol.
Cornet Oak Aged is een fraai blond bier met
Chimay Dorée
Oorspronkelijk werd dit bier gebrouwen als refterbier voor de bewoners van
,0%
ABV
een romige
Het bier
is is ontleend Blond
BE) - 8,5%
ABVde witte
abdij. schuimkraag.
De naam Chimay
Dorée
aan de gouden kroonkurk. Dit
er met aroma's van vers fruit en is licht
ond bier gelagerd
met een romige
witte
op
eikenhouten
vaten
en
dat
proef
bovengistende bier heeft een soepele en subtiele smaak.
ens Belgische traditie, smaakt het hele
d op eikenhouten vaten en dat proef jeFLESBIER
je terug. Tonen van vanille en hout brengen
Chimay (BE) - 4,8% ABV
brengen complexiteit in dit bier. De
arm. complexiteit in dit bier. De afdronk is licht bitter
Chimay Dorée is een verfrissend blond bier met
Ordinary IPA
en vooralVedett
warm. Extra
slechts 4,8% alcohol. Oorspronkelijk werd dit
Chimay
Dorée
BE) - 8,5% ABVIndia Pale Ale - Puurs (BE) - 6,0% ABV
bier gebrouwen als refterbier voor de bewoners
Blondwitte
- Chimay (BE) - 4,8% ABV
bier met
een romige
otnd(NB)
- 7,5%
ABV
Vedett
Extraproef
Ordinary
IPA is een zeer toegankelijke India Pale Ale. Dit
d opIsidorus,
eikenhouten
vatenbrouwmeester
en dat
jevan
aar
de eerste
Chimay
Dorée
is
een
verfrissend
blond
bier
met
alcohol.
vanslechts
de abdij.4,8%
De naam
Chimay Dorée is ontleend
,0% ABV
bierinbier,
isditgoed
zit boordevol smaak. Het heeft een zachte
brengen
complexiteit
bier.
De
as
bedoeld
als tijdelijk
maardoordrinkbaar
werd
zo dit bieren
Oorspronkelijk
werd
gebrouwen als refterbier voor de bewoners van
er met aroma's van
vers fruit en is licht
de gouden
kroonkurk.
zoetheid
van
uit de mout, een frisse fruitigheidaan
vanuit
de hoppen.
Een Dit bovengistende
arm.
dit vast in het assortiment
opDe
te nemen.
de abdij.
ens Belgische traditie,
smaakt
hetnaam
hele Chimay Dorée is ontleend aan de gouden kroonkurk. Dit
ronde
bitterheid
deze India Pale Ale helemaal
ineen
balans
s tussen‘t
eenvoud
en complexiteit.
Hetbrengt
is
bier
heeft
soepele
en subtiele smaak.
IJ Zatte
bovengistende bier heeft een soepele en subtiele smaak.

Tripel - Amsterdam (NH) - 8,0% ABV
Budels
White
Gose
Vedett
Extra
Ordinary
IPA
Zatte van
‘tvers
IJ isfruit
een
bier met
aroma’s
er met aroma's
van
engoudgeel
is licht
ot (NB) - 7,5% ABV
Gose
Budel
(NB)
- 4,5%
ABV
ens Belgische traditie,
smaakt
het
hele
India
Pale
Ale
Puurs
(BE)
- 6,0% ABVVedett
van
vers
fruit
en
is
licht
granig.
Dit
bier,
aar Isidorus, de eerste brouwmeester van

,0% ABV

Budels
White
Gose
een
zomerbier
met accenten
vanAle.
citrus
Vedett
Ordinary
IPA friszuur
is smaakt
een zeer
toegankelijke
India Pale
Diten
as bedoeld
als tijdelijk
bier,Extra
maar
werd
zois
gebrouwen
volgens
Belgische
traditie,
koriander.
Heel
toegankelijk,
fris
en
dorstlessend.
dit vast in het assortiment
op te nemen.
bier is goed
doordrinkbaar en zit boordevol smaak. Het heeft een zachte
hele jaar
door.
s tussenhet
eenvoud
en complexiteit.
Hetde
is mout, een frisse fruitigheid vanuit de hoppen. Een
zoetheid
van uit

Extra Ordinary IPA

India Pale
- Puurs (BE) - 6,0% ABV
ronde bitterheid brengt deze India Pale Ale helemaal
in Ale
balans
t (NB) - 7,5% ABV
Vedett Extra Ordinary IPA is een zeer

Guapi
Willy Nacho
aar Isidorus, de eerste
brouwmeester
van
as bedoeld als tijdelijk
bier,
maar
zo
Pale Lager werd
- Tilburg
(NB) - 4,5% ABV toegankelijke India Pale Ale. Dit bier is goed
dit vast in het assortiment op te nemen.
Guapi is, White
wat Lager
ook al suggereert, een ondergistend
bier.
Budels
Gose
doordrinkbaar
enDit
zitzorgt
boordevol smaak. Het
tussen eenvoud en complexiteit. Het is

La Trappe Isid’or

voor
droge, dorstlessende
Om het
tropische
karakter
te van uit de mout, een
Gosehet- Budel
(NB) - 4,5% karakter.
ABV
heeft
een zachte
zoetheid
benadrukken,
is
hier
wel
een
heel
speciaal
ingrediënt
aan
toegevoegd,
Budels
White Gose is(NB)
een -friszuur
zomerbier frisse
met accenten
citrusdeenhoppen. Een ronde
fruitigheidvan
vanuit
Belgian Ale
- Berkel-Enschot
7,5% ABV
namelijk
cactusvijg!
koriander.
Heel toegankelijk, fris en dorstlessend.

bitterheid brengt deze India Pale Ale helemaal in
Dit trappistenbier is vernoemd naar Isidorus, de
balans.
eerste brouwmeester van het klooster. La Trappe
Isid’or was
bedoeld
als
tijdelijk
bier,
maar
werd
Somersby
cider
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Cider - Kopenhagen (DK) - 4,5% ABV
Intense en verfrissende cider met een
uitgebalanceerde fruitige bramen smaak.
Aangenaam zacht, zoet en licht zuur voor
een zeer verfrissend drankje.

Budels Malt 0,0% en puur biologisch citroensap. Budels 0,0%
Radler heeft een fruitig karakter en is een uitstekende
dorstlesser!

% ABV

en smakelijk alcoholvrij bier in huis.
hopgave en het zachte brouwwater
onk van dit biologische alcoholvrije

Budels Malt 0,0%

Budels Hopped 0,0%
Pale Ale - Budel (NB) - 0,0% ABV

BIEREN

Budels Hopped 0.0% is een biologisch alcoholvrij bier. Droog gehopt
met Amerikaanse Amarillo hop. Het resultaat is een Pale Ale met een
subtiel hoppig karakter en een fris citrus accent.
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