
De Huiswijn Wit Droog | Chenin Blanc, Springbok
Fris/Groene Appel/Milde smaak
Glas  3,5 ½ Karaf  11,5 Karaf  22,5

De Levensgenieter | Sauvignon Blanc, Monterre
Droog/Fris/Limoen/Grapefruit
Glas  3,9 Fles  19,5

De Alleskunner | Chardonnay, Monterre
Zacht/Exotisch Fruit/Perzik/Citrus 
Glas  3,9 Fles  19,5

De Feestganger | Pinot Grigio, Pasqua Le Collezioni
Droog/Licht Fruitig/Verfrissend
Glas  3,9 Fles  19,5

De Huiswijn Zoet-Wit | Winzerkrone, Klosterhof
Fris Zoet/Zacht/Bloemig
Glas  3,5 ½ Karaf  11,5 Karaf  22,5

De Huiswijn Rood | Cabernet Sauvignon, Springbok Shiraz
Donker Rood/Zacht/Zwarte Bessen/Ceder
Glas  3,5 ½ Karaf  11,5 Karaf  22,5

De Romantische Fransman | Merlot, Monterre
Kersen/Bramen/Pruimen/Toegankelijk  
Glas  3,9 Fles  19,5

De Huiswijn Rosé | Springbok Blend
Lichtroze/Mild Droog/Aardbeien/Frambozen 
Glas  3,5 ½ Karaf  11,5 Karaf  22,5

Was-het-maar-weer-zomer-Rosé
Il Rifugio | Pinot Grigio Blush
Licht roze/Fruitige bessen/Crisp & Fris 
Glas  3,9 Fles  19,5

Specials
Vraag naar de wisselende specials van dit moment!

High Beer vanaf €20
Geniet van 3, 4 of 5 verschillende speciaalbieren, diverse 
(borrel)hapjes en een unieke bier beleving. Heel geschikt voor 
vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes of een gezellige middag/avond 
met je vrienden.

Borrelkaartwijnkaart

Witte Wijneni The Whites

Rode Wijneni The Reds

rosei The Roses

Voor jongens
3 bieren + hapjes

Voor kerels
4 bieren + hapjes

Voor mannen
5 bieren + hapjes

Nacho’s
Nacho’s met guacamole, salsa en cheddar, uit de oven.  6

Olijven
Schaaltje gemixte olijven.  2,5

Chicken Wings (10 stuks)
Pikant gekruide kippenvleugels met chilisaus.  5,8

Chicken Strips (8 stuks)
Malse en sappige kipfilet in een krokant jasje met BBQ saus.  6

Pikante Gehaktballetjes
Gekruide Piri-Piri balletjes.  5,8

Borrel Spare-ribs
Pittig gemarineerde spare-ribs, zoals u van ons gewend bent.  8,5

Garnalen in Bierbeslag (6 stuks)
Geserveerd met chillisaus.  4,5

Portie Kaas
Geserveerd met Franse mosterd.  4,5

Gemengde Hapjes (10 stuks)
Bittergarnituur met diverse sauzen.  6

Bitterballen
Oer-Hollandse bitterballen met mosterd.
6 stuks   4
10 stuks   6,5

Kaastengels (6 stuks)
Gevuld met gerijpte oude kaas.  5

Vlammetjes (6 stuks)
Gevuld met pittig gehakt. 5

Yakitori spiesjes (8 stuks)
Met pikante saus.  7,5

Smulbord voor 4 personen
Laat je verrassen!  20

*Grote trek? Voor een complete maaltijd kunnen wij de High Beer 
aanvullen met extra hapjes. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Alcoholvrij

Grolsch 0.0%
Grolsch 0.0% bier is gebrouwen met zorgvuldig geselecteerde 
gerstemout, twee soorten hop en sprankelend bronwater. 
Dankzij een unieke gistsoort en de modernste brouwtechniek is 
dit bier alcoholvrij met behoud van een volle, frisse smaak. 
0.0% 30cl 2,8

Grolsch Radler Limoen 0.0%
Grolsch Radler 0,0% is een mix van alcoholvrij bier met echt 
vruchtensap. Gebrouwen met alleen natuurlijke ingrediënten. 
Friszoet met een zachte afdronk en de verfrissende smaak van 
citroen.
0,0% 30cl 3

Grolsch weizen 0.0%
Grolsch Weizen 0.0% is net als de Grolsch puur Weizen een 
krachtig volfris bier met een kruidig aroma en de frisse smaak 
van citroen.
0,0% 33cl 3

Palm 0.0%
Palm 0.0% is een verfrissend Belgisch alcoholvrij bier met een 
karaktervolle smaak dankzij het gebruik van hop van eigen 
veld. De geselecteerde mouten geven het bier haar typische 
amberkleur en lichte karamelsmaak met een honingachtige tonen.
0,0% 25cl 3

Fruitbieren

Grolsch Radler 
Grolsch Radler is een mix van 40% Grolsch bier met echt 
vruchtensap. Gebrouwen met alleen natuurlijke ingrediënten, 
zonder conserveringsmiddelen of kunstmatige zoet- en 
kleurstoffen. Friszoet met een zachte afdronk en de 
verfrissende smaak van citroen.
2% 30cl 3,2

Mort Subite Kriek Lambic
Mort Subite Kriek is een blend van jonge en oude lambiek 
bordenvol verse krieken voor de frisheid. Dit helderrode bier 
heeft een typische, frisse en lichtzure smaak. 
4% 25cl 3,2

Liefmans Fruitesse
Liefmans Fruitesse is een rood fruitbier. Dit sprankelende 
aperobier met zijn lichtrode kleur komt helemaal tot zijn recht 
in het stijlvolle, maar speelse Liefmansglas. Geniet van de 
frisse en intense smaak van aardbeien, frambozen, krieken, 
vlierbessen en bosbes. 
4,2% 25cl 3,5

Nacho’s metguacamole en salsa

bierkaart

Chic
ken 

wings

met chilis
aus



Guinness 
Guinness is een Ierse Stout. Een biersoort die wordt 
gekenmerkt door een donkerbruine tot zwarte kleur en een 
enigszins branderige bittere smaak door het gebruik van 
gebrande of geroosterde mout. 
4,2% 50 cl 6  

Meantime Chocolate Porter 
Meantime Chocolate Porter is een met echte chocolade 
gemaakte Porter. De natuurlijke smaken van mokka, creëren 
een warm en complex bier met een soepele afdronk.
6,5% 33cl 6

Dupont Saison
Saison Dupont wordt nog steeds gezien als het 
schoolvoorbeeld voor de bierstijl Saison. De kleur is 
koperblond, het heeft verfijnde hoparoma’s en een 
kenmerkende droge bitterheid. Dit is één brok Belgische 
biergeschiedenis, een absolute klassieker.
6,5% 33cl 4,5

Pilseners

ons bier

Blond

Tripel

sterk blond

hop bittere bieren

Brugse Zot Blond
Brugse Zot is een goudblond Belgisch bier. Het bier wordt gebrouwen 
met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische hopvariëteiten. De 
smaakbeleving neigt ook naar een zekere bitterheid.
6% 33cl 4,4

Leffe Blond
Leffe Blond is een blond abdijbier met een zoete en fruitige smaak waar een 
vleugje bitterheid doorschemert. Met een pittige afdronk van sinaasappel. Het 
bier dankt zijn lichte kleur aan het gebruik van bleekmout. 
6,6% 30cl 3,6

Witte Peter
Witbier met een stevig karakter. De Witte Peter bejubelt de man 
die ooit alle zekerheden overboord gooide en samen met zijn gezin 
koos voor het onbekende. Met volharding en flair wekte hij zijn visie 
tot leven en creëerde de omgeving waar jij nu zit te genieten van je 
speciaal gebrouwen witbier. Dus, proost Peet, op je 65e jaar en dat 
je nog maar veel van die gekke ideeën mag krijgen.
4,8% 33cl  3,5

Mooie Tooske 
Speciaal gebrouwen jubileumbier ter ere van Toos van der Helm 
en het 15 jarig bestaan van Eetcafé de Witte. Een vriendelijk, 
karaktervol, ongefilterd blond bier gebrouwen door Stadsbrouwerij 
van Scheveningen. Een toegankelijk bier voor elke gelegenheid. 
4,8% 33cl  3,5

TAP

TAP

Grimbergen Dubbel
Grimbergen Dubbel is een donker Belgisch abdijbier. Dit bier heeft 
een mooi, donker bordeauxrode kleur met een volle smaak en een 
fruitig moutaroma. De moutsmaak bevat accenten van karamel en 
gebrande koffie. 
6,5% 25cl 4,2

Westmalle Dubbel
Westmalle Dubbel is een donker, roodbruin Belgisch Trappistenbier 
met nagisting in de fles. De smaak is rijk en complex, kruidig en 
fruitig, met een fris bittere finale.
7% 33cl 4,5

Straffe Hendrik
Straffe Hendrik wordt gebrouwen met 6 speciale moutsoorten. 
Krachtig van smaak met rijke toetsen van mout, karamel en hop.
9% 33cl 6

Grolsch Kruidige Trippel
De Grolsch Kruidige Tripel is gebrouwen met kardemom, koriander 
en citroengras. Door deze combinatie van kruiden heeft het een 
onderscheidend karakter en frisse smaak. 
8,3% 45cl       7.5

Westmalle Tripel 
Westmalle Tripel is een helder, goudgeel trappistenbier. Het is een 
complex bier met een fruitige geur en een mooie, genuanceerde 
hopneus. Zijn bitter komt van de fruitaroma’s. Een uitzonderlijk bier 
met veel finesse, elegantie en een heerlijk lange afdronk.
9,5% 33cl 5,3

Duvel 
Duvel is een Belgisch blond bier. Het bier heeft een licht, fruitig-droog 
aroma. Dit komt voort uit het gebruik van de fijnste hopsoorten. Zijn 
droge doch licht alcoholzoete smaak maakt het een aangename 
dorstlesser met een uitgesproken hopkarakter. 
8,5% 33cl 4,5

La Chouffe
La Chouffe is een Belgisch blond bier waar zoet, bitter en fruit strijden 
om de titel. Het heeft fruitigheid van meloen en citrusvruchten arnaast 
is de koriander blijvend aanwezig. Door zijn fris en lichtdroge afdronk, 
blijven de duidelijke hopbitters nog lang aanwezig. 
8% 33cl 4,8

Grolsch Krachtig Kanon
Krachtig Kanon is een volgouden bier, krachtig en machtig van smaak. 
Eerst valt de zoetheid op, dat langzaam wordt overgenomen door een 
aangename prikkeling op de tong. Een rijk en krachtig bier om rustig 
van te genieten.
11,6% 30cl 3,7

Grimbergen Hop Karakter
Grimbergen Hop Karakter is een sterk blond bier verrijkt met 
de beste aromatische Saaz hop.Tonen van tropisch fruit en 
citrus, met een verfijnde kruidigheid op de achtergrond.
9% 33cl 5

Duvel Tripel Hop Citra
Duvel Tripel Hop Citra is een speciale versie van de klassieke 
Duvel waaraan een extra hopsoort is toegevoegd. Deze Citra 
hop zorgt ervoor dat je kan genieten van Duvel met een stukje 
extra spanning. 
9,5% 33cl 5,4

Dubbel

La Trappe Quadrupel
La Trappe Quadrupel heeft een prachtige amberkleur en een warme, 
intense smaak. Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam bitter met 
een zoete afdronk. Een zwaar bier dat een ware smaakevolutie 
doormaakt door de nagisting op de fles. 
10% 33cl 4,8

St. Bernardus Abt. 12 
St. Bernardus Abt 12 is een diep donker bier met een volle, 
ivoorkleurige schuimkraag. Het paradepaardje van de brouwerij met 
een zachte volmondige smaak. De Abt 12 heeft een zeer fruitig aroma, 
zit boordevol smaken en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk.  
10,5% 33cl 5,4 

Witi Weizen

Quadrupel 

Grimbergen Blanche
Grimbergen Blanche is een authentiek bier waarin het karakter 
van abdijbier en de frisheid van witbier zijn verenigd. Licht troebel 
en fruitig met een zacht romige schuimkraag.
6% 33cl 4,5

Erdinger Weissbier
Erdinger is een fris, troebel Duits Weissbier. Erdinger is in 
de fles gerijpt en heeft een lichte bitterheid in de afdronk. 
De naam Erdinger staat in relatie met de plek waar dit bier 
gebrouwen wordt; namelijk in Erding, Duitsland.
5,3% 50cl 5

Grolsch Weizen
Grolsch puur Weizen is een krachtig en volfris bier met een 
kruidig aroma en de frisse smaak van citroen. Om de naam 
Weizen te mogen dragen, moet het bier voor minimaal de helft 
uit tarwemout bestaan.
5,5% 25cl 3,2  5,5% 50cl 6

Vedett IPA
Vedette Indian Pale Ale heeft heerlijke frisse en fruitige tonen met 
een vleugje karamel. Door de extra toegevoegde hop blijft de 
aanhoudende fluweelzachte nasmaak je smaakpapillen prikkelen. 
5,5% 33cl 4

Meantime London IPA
Meantime Londen IPA is een echte Londense IPA die een perfecte 
balans heeft tussen moutige aroma’s, citrusfruit en karamel Door 
het gebruik van Kent Fuggles- en Goldings hop bevat deze IPA de 
authentieke smaken van ‘s werelds eerste pale ale.
7,4% 33cl 6

I.P.A. 

Eetcafé de Witte experimenteert geregeld met 
nieuwe smaken. Deze ‘buitenbeentjes’ staan niet op 
de kaart en zijn ook niet altijd aanwezig. Vraag ons 
naar de wisseltap en wisselflessen, dan leggen wij u 
graag uit welke dit zijn.

Wisseltap & Wisselfles 

Specials

Amber

Palm
Palm bier heeft een zachte en zoete smaak. Deze ‘Spéciale Belge 
Ale’ is het betere Belgische bier van het begin van de 20e eeuw. De 
speciale Palm-mouten bepalen haar honingachtige malsheid en de 
zelfgeselecteerde Palm-gist haar fruitige gistingsaroma. 
5,2% 25cl 2,8

Pauwel Kwak
Pauwel Kwak heeft een heerlijke fruitige geur die doet denken aan 
abrikozen, maar ook de zoetigheid van zoethout komt naar voren. De 
fruitige smaak blijft samenhangen met een zoetigheid die doet denken 
aan karamel. 
8,4% 33cl 4,8

Westlander Bier
Westlander bier is een combinatie tussen 
blond en tripel bier, waarbij de blonde tint het 
bier heerlijk doordrinkbaar maakt en het tripel 
gist zorgt voor een licht zoete nasmaak. Het 
tripel gist dat wordt gebruikt zorgt ervoor dat 
de schuimkraag snel verdwijnt waardoor de 
kenmerkende tripel geuren nog beter naar voren komen. Gebrouwen met 
spelt uit Maasdijk en een smaak die samen met de inwoners bepaald is, 
mag dit met recht een Westlands Streekbier genoemd worden.
7% 30cl 4,4

Streekbier

TAP

TAP

Tip! Leuk omte delen

Grolsch Premium Pilsener 
Grolsch Premium Pilsener is een stevig goudblond bier met 
een volle smaak. Nog altijd gebruiken ze de klassieke methode 
van lage gisting, met zorg geselecteerde grondstoffen en een 
natuurlijke rijping. 
5%  25cl Vaas/Fluit  2,7 Halve Liter  5,2

Grolsch Kornuit 
Grolsch Kornuit heeft een frisse smaak en een zachte afdronk. Door 
het toevoegen van cascade hop is Kornuit een verrassend fris pils.
5%  25cl Vaas/Fluit  2,7 Halve Liter  5,2

Peroni Nastro Azzuro 
Peroni Nastro Azzurro is een Italiaanse schoonheid met “duidelijke 
bite“. Fris, licht gekruid met ietsje hop en een helder en duidelijk 
karakter. Een Italiaanse temperamentvol pilsener.
5%  33cl 4


