
Bier & Wijn



Pilseners
Heineken Pilsener (5%)
Heineken Pilsener is een fris premium pilsener met een puur karakter. Lekker 
doordrinkbaar, volgens traditioneel recept van zuiver water, mout hop en het 
unieke Heineken A-gist.
Fluitje 3 Vaasje 3,1

Birra Moretti (5%, 33cl) 3,5
Birra Moretti heeft een subtiele frisse geur, lichte hopsmaken 
en een bittertje in de afdronk.

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

Heineken Pilsener v.a. 3 

Brugse Zot Blond 4,6 

Affligem Dubbel  4,6 

Texels Skuumkoppe 4,4

 
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.

Duvel 666 (6,66%, 25cl) 4,7
Aan het brouwproces komen maarliefst zes verschillende hopsoorten te pas. Door 
het gebruik van sinaasappelschil en dryhopping kenmerkt Duvel 666 zich door 
levendige en fruitige aroma’s met een frisse, zachte afdronk.

Delirium Tremens (8,5%, 33cl) 5,4
Delirium Tremens is een Belgische Strong Ale. De geur is lichtmoutig en kruidig. 
Een flinke scheut alcohol ontvlamt als het ware in de mond die de tong en het 
gehemelte werkelijk opwarmt. De afdronk is sterk, lang en droogbitter.

La Chouffe (8%, 33cl) 5,2
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)  6,5
Kompaan Juicy Joker is een Hazy New England IPA met  
tropische tonen van geel fruit en een frisse hoppige afdronk.

Uiltje Bird of Prey IPA (5,8%, 33cl)  6,7
Een fruitige IPA bomvol Citra, Chinook en Mosaic hop.  
Een heerlijke prooi voor de IPA fanaat.
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Dubbel
Affligem Dubbel (6,8%, 30cl) 4,2
Affligem Dubbel is een traditioneel donker Belgisch abdijbier. Het bier draagt een kruidige 
geur, en heeft de smaak van droog fruit en chocolade. Affligem Dubbel is hergegist op fles 
en vat.

Tripel
La Trappe Tripel (7%, 33cl) 4,6
Karaktervol trappistenbier. De volle, verwarmende en intense 
smaak is moutig met zoete tonen van dadel en karamel.

Affligem Tripel (9%, 30cl) 5,4
Affligem Tripel is een goudkleurig Belgisch abdijbier. Het draagt een fruitige geur van 
honing en sinaasappel. Door de complexe smaak en hergisting op fles evolueert de 
smaak naarmate het bier langer ligt.

Quadrupel
St Bernardus Abt 12 (10,5%, 33cl) 5,9
Het paradepaardje van de brouwerij met volle, ivoorkleurige schuimkraag. 
Bevat fruitige aroma’s en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk.

Wit & Weizen
Texels Skuumkoppe (6%, 25cl) 4,4
Deze donkere weizen heeft een volle schuimkraag met fruitige aroma’s zoals rijpe 
banaan en abrikoos. De nasmaak is zoet met tonen van rijp fruit en karamel. 

Paulaner Weissbier (5,5%, 50cl) 6
Paulaner Weissbier komt uit München en is het bekendste 
weissbier van Duitsland. Lekker dorstlessend en een 
sprankelend fruitig karakter.

La Trappe Witte Trappist (5,3%, 33cl) 3,8
La Trappe Witte Trappist is het enige Trappisten witbier ter wereld. 
Dit ongefilterd, bovengistend Trappisten witbier wordt uitsluitend gebrouwen 
met water, tarwemout, gerstemout, gist en hop. Er worden geen kruiden 
toegevoegd. De Saphirhop geeft het bier een citrusachtige geur.

Tap

Wisseltap & Wisselfles
Eetcafé de WItte experimenteert geregeld met nieuwe smaken. Deze 
‘buitenbeentjes’ staan niet op de kaart en zijn ook niet altijd aanwezig 
Wij leggen u graag uit welke dit zijn.



Amber
De Konink Bolleke (5,2%, 33cl) 4,2
Deze Antwerpse Pale Ale is een doordrinkbaar licht moutig bier met toetsen van  
karamel en kaneel en heeft een licht hoppige afdronk.

Specials
Jopen Wisselbier
Elke maand komt Jopen met een Limited Edition Chapter. 
Deze unieke crafts in beperkte oplage zijn een must voor je Untappd! 
Vraag naar het Chapter van dit moment!

Bewery 22Four
Laat je verrassen door de lokale brouwer uit het Westland!
Brewery 22Four uit Monster vult onze koelingen regelmatig met hun unieke 
speciaalbieren. 

 
Fruitbieren
Amstel Radler (2%, 30cl) 3,6
Friszoet met een zachte afdronk en de verfrissende smaak van citroen.

St. Louis Kriek Lambic (4%, 25cl)  4
St-Louis Premium Kriek bevat Oblacinska krieken welke zes maanden lang lageren 
op geuzevaten. Een zeer fruitig bier met subtiel zuurtje en zachte amandeltoetsen 
afkomstig uit de kriekenpitten.

Liefmans Fruitesse (4,2%, 25cl)  3,9
Geniet van de frisse en intense smaak van aardbeien, frambozen, 
vlierbessen en bosbessen.

Alcoholvrij/arm
Amstel Radler 0.0% (30cl) 3,2
Amstel Radler is een natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater. Heerlijk 
verfrissend en dorstlessend.

Paulaner 0.0% (30cl) 3,6
Paulaner Hefe-Weissbier is een fijn weissbier van één van de bekendste brouwerijen van 
Duitsland. Heerlijk fris met een vleugje banaan, citrus en tarwe. 

Heineken 0.0% (30cl) 3,2
Heineken 0,0% is een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige smaak, 
gecombineerd met een zacht moutige body. Een 0.0 bier gebrouwen met natuurlijke 
ingrediënten en een verfrissende smaak dankzij Heineken’s unieke A-gist.

Affligem Blond 0.0% (30cl) 3,4 
Een alcoholvrij Belgisch blond abdijbier met een rijke smaak, een zachte fruitigheid en 
een mild bittere afdronk.

Blik



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

Een High Beer van de Witte is een arrangement waarbij we de 4 beste 
bieren serveren in combinatie met een aantal rondes lekkere happen.  

Onze medewerkers vertellen je over de achtergrond van de geserveerde 
bieren en nemen je mee in de geschiedenis van de brouwerij.

€39,5


