
Alcoholvrij/arm
Grolsch 0.0% (30cl) 3
Gebrouwen met zorgvuldig geselecteerde gerstemout, 
twee soorten hop en sprankelend bronwater.

Grolsch Radler Limoen 0.0% (30cl) 3,2
Gebrouwen met alleen natuurlijke ingrediënten. Friszoet 
met een zachte afdronk en de verfrissende smaak van limoen.

Grolsch Weizen 0.0% (30cl) 3,3
Een krachtig, volfris bier met een kruidig 
aroma en de frisse smaak van citroen.

Palm 0.0% (25cl) 3,3
De geselecteerde mouten geven het bier haar typische amberkleur 
en lichte karamelsmaak met honingachtige tonen.

Lowlander Wit 0.0% (33cl) 4,9
Met de natuurlijke smaak van sinaasappel- en citroenschillen. 
Deze schillen worden opgehaald uit de horeca en gebruikt 
voor dit unieke witbier. Dorstlessend en verfrissend.

Jopen Non IPA 0.3% (33cl) 5,6
Deze alcoholarme IPA is smaakvol en fruitig dankzij de flinke 
hoeveelheid hop. Daarnaast is het bier met gerst, tarwe en haver 
gebrouwen voor een Haarlemse twist en moutige tonen.

Wijnen & Bubbels
Goed
Wit
Springbok Chenin Blanc | Zuid-Afrika
Mild Droog | Fris | Groene Appel 3,8 19

Klosterhof Winzerkrone Zoet-Wit | Duitsland
Friszoet | Zacht | Bloemig 3,8 24

Rosé
Springbok Rosé | Zuid-Afrika
Fruitig | Aardbeien | Frambozen 3,8 19

Rood
Springbok Shiraz-Cabernet | Zuid-Afrika
Zacht | Zwarte Bessen | Cederhout 3,8 19

Beter
Wit
Monterre Sauvignon Blanc | Frankrijk
Droog | Fris | Limoen | Grapefruit 4,3 21,5

Monterre Chardonnay | Frankrijk
Zacht | Exotisch Fruit | Perzik | Citrus 4,3 21,5

Rosé
Monterre Grenache Rosé | Frankrijk
Droog | Fris | Rood Fruit | Bloesemgeuren 4,3 21,5

Rood
Monterre Merlot | Frankrijk
Kersen | Bramen | Pruimen | Toegankelijk 4,3 21,5

Best
Wit
Pasqua Colori Pinot Grigio | Italië
Fris Droog | Licht | Fruitig | Verfrissend 4,75 23,5

Sutton Hill Chardonnay | Australië
Mild Droog | Exotische vruchten | Hout lagering 4,75 23,5

Rosé
Il Rifugio Pinot Grigio Blush | Italië
Lichtroze | Zacht | Fruitige bessen | Crisp & Fris 4,75 23,5

Rood
Castellani Artimone Negroamaro | Italië
Diep Rood | Zoethout | Rode Bessen | Kruidige impressies 4,75 23,5

Bubbels
Prosecco
Villa Doral Veneto Frrizzante 75cl 6 27,5
Follador Frizzante D.O.C.   7
Botega Gold Prosecco  40

Ruinart Brut 75cl  80
Ruinart Rosé 75 cl  95
Moët & Chandon Impérial Brut 1,5L  175

High Beer
Geniet van 3, 4 of 5 verschillende speciaalbieren, diverse 
(borrel)hapjes en een unieke bierbeleving. Een aanrader voor 
vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes of een gezellige middag/avond 
met je vrienden. 

Voor Jongens
3 bieren + hapjes

Voor Kerels
4 bieren + hapjes

Voor Mannen
5 bieren + hapjes

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

€35*€20* €27,5*

Tijdens de drukte van onze Lunch en Diner kan 
alleen in overleg besteld worden van de Borrelkaart.

Lekker voor bij de borrel
Zoete Aardappel Friet  7
Met truffelmayonaise en parmezaan

Charcuterie Plateau 10,5
Chardewatte? Heerlijke Italiaanse delicatesse 
vleeswaren met olijven en focaccia

Nacho’s  7,5
Nacho’s met guacamole, salsa en cheddar, uit de oven.

Nacho’s Deluxe 12,5
Pulled chicken, guacamole, salsa, crème fraîche,  
cheddar, rode ui & jalapeño pepers

Chicken Strips (6 stuks)  7
Malse en sappige kipfilet in een krokant jasje met BBQ-saus

Pikante Gehaktballetjes  6
Gekruide Piri-Piri balletjes

Portie Spare-Ribs  10
Met Jack Daniel’s Marinade

Garnalen in Bierbeslag (6 stuks)  5,5
Geserveerd met chilisaus

Portie Kaas  5,5
Jong belegen & oude kaas geserveerd met Franse mosterd

Smulbord voor 4 personen  22,5
Laat je verrassen! 

Gemengde Hapjes (12 stuks)  8,5
Bittergarnituur met diverse sauzen

Rundvlees Bitterballen 0,75 p.s.
Oer-Hollandse bitterballen met mosterd

Vegetarische Bitterballen  0,75 p.s.
Vegetarische bitterballen met groentevulling

Kaastengels (6 stuks)  5,9
Gevuld met gerijpte oude kaas

Yakitori Spiesjes (10 stuks)  9,7
Met pikante saus

Kadotip!
De Witte Tour 
Met onze eigen ‘De Witte Tour’ fietstocht 
laten wij u de regio zien en geniet 
onderweg van diverse versnaperingen bij 
onze locatie’s in de Lier en ‘s-Gravenzande.

Blik

Vraag ook eens naar 
onze koffiekaart!
Laat je verrassen door de  
lekkerste koffies en gebakjes.

Bier & Wijn



Pilseners
Kornuit (5%)
Kornuit heeft een frisse smaak en een zachte afdronk.  
Door het toevoegen van Cascade hop is Kornuit een verrassend fris 
pils.

Fluitje 2,9 Vaasje 2,95

Peroni Nastro Azzuro (5%, 33cl) 4,2
Fris, licht gekruid met ietsje hop en een helder en duidelijk karakter. 
Een Italiaans temperamentvol pilsener.

Maak kennis met ons bier

Witte Peter  3,7 
(4,8%, 33cl)
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. 

Mooie Tooske 3,7 
(4,8%, 33cl)
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 Scheveningen. 
Een toegankelijk bier voor  
elke gelegenheid.

Bieren van de tap
Eetcafé de Witte heeft deze bieren speciaal  
voor u geselecteerd, en jaar rond op de tap.

Kornuit Pilsener  v.a. 2,9

Grimbergen Blond  3,7

Grimbergen Dubbel 3,7

Grimbergen Tripel 3,9

Brugse Zot Blond 4,6

Grimbergen Blanche 3,9

Grolsch Weizen  v.a. 3,6

Vraag naar de wissel bieren van de tap

Amber
Pauwel Kwak (8,4%, 33cl) 5
Een heerlijke fruitige geur die doet denken aan abrikozen. De fruitige 
smaak blijft samenhangen met een zoetigheid die doet denken aan karamel.

Bird Brewery - Rumoerige Roodborst (5,8%, 33cl) 5,9
Dit robijnrode bier heeft een geur vol grapefruit, tropisch fruit  
en lichte karameltonen. Fris, fruitig en licht hoppig.

Blond
Brugse Zot Blond (6%, 33cl) 4,6
Gebrouwen met vier verschillende moutsoorten en twee  
aromatische hopvariëteiten. Een goudblond bier met een rijke  
schuimkraag en een fruitig en kruidig aroma.

Grimbergen Blond (6,7%, 25cl) 3,7
Bier van hoge gisting met een okerblonde kleur en uitgesproken  
volronde smaak. Licht fruitig en evenwichtig zoet-bitter.

La Trappe Blond (6,5%, 33cl) 3,9
Goudgeel trappistenbier met een witte schuimkraag en een rijke 
smaakbeleving. Een toegankelijk, prikkelend bier met een licht  
zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Duvel (8,5%, 33cl) 4,8
Een licht, fruitig aroma. De droge doch licht alcoholzoete smaak maakt 
het een aangename dorstlesser met een uitgesproken hopkarakter.

La Chouffe (8%, 33cl) 5
De fruitigheid van meloen en citrusvruchten. Door zijn frisse en  
lichtdroge afdronk, blijven de duidelijke hopbitters nog lang aanwezig.

I.P.A.
Kompaan Juicy Joker NEIPA (6%, 33cl)  6
Kompaan Juicy Joker is een Hazy New England IPA met  
tropische tonen van geel fruit en een frisse hoppige afdronk.

Lowlander IPA (6%, 33cl) 5,5
Gebrouwen met veel hop en extra ingrediënten om nog meer  
diepgang te creëren. Zo is koriander en witte thee toegevoegd,  
waardoor dit bier een heerlijke frisse smaak krijgt. 

Jopen Mooie Nel IPA (6,5%, 33cl) 6
Een geweldige balans tussen hop en mout.  
Fris en fruitig met een flinke dosis bitterheid. 

Meantime London IPA (7,4%, 33cl) 6,5
Een echte Londense IPA die een perfecte balans  
heeft tussen moutige aroma’s, citrusfruit en karamel.

Dubbel
Grimbergen Dubbel (6,5%, 25cl) 3,7
Dit Belgisch abdijbier heeft een mooi, donker bordeauxrode kleur met een fruitig 
moutaroma. De moutsmaak bevat accenten van karamel en gebrande koffie.

Westmalle Dubbel (7%, 33cl) 4,3
Een donker, roodbruin Trappistenbier. 
Rijk en complex, kruidig en fruitig, met een frisbittere finale. 

Trippel
Grimbergen Tripel (8%, 25cl) 3,9
De typische pittige tripelsmaak ontstaat door de blonde kandijsuiker 
en de subtiele mengeling van zachte en bittere hopsoorten.  
De nagisting geeft het smaakboeket een perfecte harmonie.

Straffe Hendrik Tripel (9%, 33cl) 6,2
Krachtig van smaak met rijke toetsen van mout, karamel  
en hop. Gebrouwen met zes speciale moutsoorten.

La Trappe Tripel (7%, 33cl) 4,5
Karaktervol trappistenbier. De volle, verwarmende en intense 
smaak is moutig met zoete tonen van dadel en karamel.

Gouden Carolus Tripel (9%, 33cl) 5,2
Deze aangename, goudblonde tripel is kruidig en verfrissend.  
Met een volmondige smaak is dit bier desondanks dorstlessend.

Quadrupel
La Trappe Quadrupel (10%, 33cl) 4,9
Een prachtige amberkleur en een warme intense smaak. Moutig 
zoet, licht gebrand en aangenaam bitter met een zoete afdronk. 

St Bernardus Abt 12 (10,5%, 33cl) 5,8
Het paradepaardje van de brouwerij met volle, ivoorkleurige schuimkraag. 
Fruitig aroma en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk.

Hard Seltzer
Viper 5
Laag in calorieën en koolhydraten met 4% alcohol. 

Wit & Weizen
Grimbergen Blanche (6%, 25cl) 4
Een authentiek bier waarin het karakter van abdijbier 
en de frisheid van witbier zijn verenigd. Licht troebel 
en fruitig met een zacht romige schuimkraag.

Erdinger Hefe Weissbier (5,3%, 50cl) 5,5
Een fris, troebel Duits weissbier met 
een lichte bitterheid in de afdronk. 

Grolsch Weizen (5,5%)
Krachtig en volfris bier met een kruidig 
aroma en de frisse smaak van citroen.

30cl 3,7 50cl 5,6

Specials
Guinness (4,2%, 50cl) 6,4
Een Ierse stout die wordt gekenmerkt door een donkerbruine 
tot zwarte kleur en een enigszins branderige, bittere smaak.

Oedipus Mannenliefde Saison (6%, 33cl) 5,3
Het bier bevat frisse citrussmaken die afkomstig zijn van het 
citroengras en de Szechuanpeper. Zoals hoort bij de bierstijl 
van een saison, is de afdronk droog en dorstlessend.

Gouden Carolus Cuvee van de Keizer 
Whisky Infused (11,7%, 33cl) 6,8
Deze Imperial Dark is verrijkt met een infusie van 
Gouden Carolus single malt whisky. Dit resulteert 
in een uniek bier: krachtig en volmondig met 
subtiele toetsen van vanille, eikenhout en chocolade.

Duvel Tripel Hop Citra (9,5%, 33cl) 6
In deze speciale versie van de klassieke 
Duvel is de Citra hop toegevoegd.

Grolsch Krachtig Kanon (11.6%, 33cl) 4
Een krachtig, volgouden bier. Rijk en krachtig 
van smaak om rustig van te genieten.

Westlander Bier (33cl) 5,4
Vraag naar het wisselende Westlanderbier van dit moment!

Fruitbieren
Grolsch Radler (2%, 30cl) 3,5
Friszoet met een zachte afdronk en 
de verfrissende smaak van citroen.

Mort Subite Kriek Lambic (4%, 25cl) 3,7
Een lambiek boordevol verse krieken. Dit helderrode 
bier heeft een typische, frisse en lichtzure smaak.

Liefmans Fruitesse (4,2%, 25cl) 3,8
Geniet van de frisse en intense smaak van aardbeien, 
frambozen, vlierbessen en bosbessen.

High Beer & 
High Wine
Vraag één van onze 
medewerkers voor  
meer informatie!

Blik

Blik

Blik

Wisseltap & Wisselfles
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 -flessen, dan leggen wij u 
graag uit welke dit zijn.

Tap

Tap

Tap

Tap Tap

Tap

Tap


