Fris!
Coca Cola

2,50

Coca Cola Zero

2,50

Fanta

2,50

Sprite

2,50

Ice Tea

2,50

Chaudfontaine bruis

1,75

Chaudfontaine plat

1,75

Minute Maid Jus d’orange

2,50

Minute Maid Appelsap

2,50

Nordic Mist Tonic

2,50

Nordic Mist Agrumes

2,50

Fristi

2,50

Cécémel

2,50

Fuze Tea Green – Mango / Kamille

2,50

Fuze Tea Pèche - Hibiscus

2,50

Warm!
Koffie

2,50

Déca Koffie

2,50

Espresso

2,50

Latte Macchiato

3,00

Koffie verkeerd

2,80

Capuccino

2,80

Thee (assortiment)

2,50

Warme chocolademelk

3,00

Chouffe Coffee

5,50

Knabbeltje?
Zakje chips, Lays
Kroket
Frikadel
Frikadel speciaal
Bitterballen (6 st.)
Mini loempia’s (10 st.)
Partymix (10 st).
Patates Frites
Portie kaas
Ook ijsjes verkrijgbaar! Kijk gerust even op ons ijsjesbord

1,20
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
4,50

Bier!
Onze bieren van het vat:
Jupiler 30 cl

5,2%

2,50

La Chouffe blond 25 cl

8,0%

3,50

7,0%

4,50

Onze streekbieren:
Elfique Ambrée 33 cl

Brasserie d’Elfique, Aywaille ligt 2,9 km van Dieupart.
Het perfect compromis tussen blond en bruin bier; genereus, rond en zoet met een
frisse afdronk. Lichte bitterheid.

Elfique Triple Brune 33 cl 8,0%

4,50

Brasserie d’Elfique, Aywaille ligt 2,9 km van Dieupart.
Een bruine tripel met karakter en een complexe smaak, hergist en niet gefilterd.
Aangenaam en lichtjes bitter in de mond met toetsen van zoethout, appelstroop en
gedroogde pruimen.

Bier!
Onze streekbieren:
Elfique IPA 33 cl

6,0%

4,50

Brasserie d’Elfique, Aywaille ligt 2,9 km van Dieupart.
Biertype “India Pale Ale”; een frisse dorstlesser die door zijn uitgesproken
bitterheid de dorst lest en als aperitief geschonken wordt! Genuanceerd door de
verschillende smaken zoals een vleugje lychee en gearomatiseerde hop…

Oster Vienna 33 cl

6,2%

4,50

Brasserie d’Oster, Manhay ligt 22,7 km van Dieupart.
Zacht blond bier gemaakt met Vienna mout, traditioneel gebruikt in Oostenrijkse
bieren. Er werden 3 soorten hops geselecteerd die dit bier een subtiel aroma en
een gebalanceerde bitterheid geven.

Peak Triple 33 cl

8,5%

4,50

Peak Brouwerij, Sourbrodt ligt 29,8 km van Dieupart.
De selecte hop en zijn Dry Hopping brengen je naar hellingen met aroma’s van
witte perziken en exotisch fruit, waardoor je ongelooflijke lengte in de mond hebt.

Bier!
Onze streekbieren:
Peak Brune 33 cl

8,5%

4,50

Peak Brouwerij, Sourbrodt ligt 29,8 km van Dieupart.
Geen specerijen, geen gedoe maar een slimme mix van vijf mouten geselecteerd
om je smaakpapillen te openen naar een balans tussen zoethoud en geroosterde
smaken, koekjes en karamel.

Lupulus
Organicus 33 cl

8,5%

4,50

Brasserie Lupulus, Gouvy ligt 33,1 km van Dieupart.
Goudkleurig, lichtjes gesluierd bier met florale aroma’s met een lichte geur van
gist. Fruitige en kruidachtige smaken met een aangename bitterheid op het einde.

Bier!
Streekbieren op fles van 75 cl:
Oster Blond 75 cl

7,52%

op aanvraag

Brasserie d’Oster, Manhay ligt 22,7 km van Dieupart.
Donker blondje. Licht zoet en kruidig met eem vleugje kardemon. De drie
verschillende mouten zorgen voor een unieke smaak.

Oster Dark 75 cl

8,0%

op aanvraag

Brasserie d’Oster, Manhay ligt 22,7 km van Dieupart.
Zo donker als de nacht. Gemaakt met 6 verschillende mouten, cacao en
koffiebonen. Romige volmondigheid.

Lupulus Blonde 75 cl

8,5%

op aanvraag

Brasserie Lupulus, Gouvy ligt 33,1 km van Dieupart.
Goudblond bier, lichtjes gesluierd met een ivoorkleurige schuimkraag. Citrus en
mout aroma’s, lichtjes hoppig. Een fris en gecontroleerde bitterheid met een
kruidige smaak van tijm.

Bier!
Andere bieren op fles:
Jupiler 0.0

0,0%

2,50

Pure Blonde

3,1%

2,50

Hoegaarden Radler Agrum

2,0%

3,20

Hoegaarden

4,9%

3,20

Palm

5,4%

3,00

Kriek St. Louis

4,3%

3,00

Cherry Chouffe

8,5%

4,00

Leffe Blonde

6,6%

4,00

Leffe Brune

6,5%

4,00

Duvel

8,5%

4,20

Val Dieu Blonde

6,0%

4,50

Val Dieu Brune

8,0%

4,50

Val Dieu Triple

9,0%

4,50

Tripel Karmeliet

8,4%

4,60

Biere des Amis 33 cl

5,8%

4,50

Biere des Amis 66 cl

5,8%

8,00

Chimay Rouge

7,0%

4,50

Chimay Blanche

8,0%

4,50

Chimay Bleue

9,0%

4,50

Orval

6,2%

4,50

Trappist

Wijn en bubbels
Wijn: wit, rood of rosé
Per glas

3,50

Per fles

17,00

Cava : flesje van 20 cl

6,00

Alcoholische dranken
Martini (Bianco, Rosso)
Porto
Pèkèt/Jenever
Ricard
Picon Vin Blanc
Amaretto Disaronno
Baileys
Cointreau
Whiskey William Lawson’s
Whiskey Belgian Owl
Cognac Bisquit VS

40%
46%

4,50
4,50
4,00
5,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
9,00
7,00

€ 3,50 / 33 cl

Blond bier van 8,5% vol.
Hergist in champagneflessen. Niet gefilterd noch gepasteuriseerd.
Van de vroegere brouwers van La Chouffe.
Fles van 75 cl

€ 4,50 / 33 cl

AMBER
Het perfecte compromis tussen een blond en
een bruin bier, volle milde smaak en zoet met
een frisse afdronk en een lichte bitterheid.
Bouteille de 33 cl – 7% vol
BRUIN
Karaktervol en complex bier, juiste bitterheid,
mooie aanwezigheid van zoethout-, appelstroopen gedroogde pruimenaroma’s.
Bouteille de 33 cl – 8% vo

€ 9,00 / 75 cl

La Brasserie d’Oster est une nouvelle micro-brasserie située dans les Hautes
Ardennes Belge a Manhay. Ils y produisent des bières artisanales de
fermentation haute, refermentées en bouteille.
Oster Blonde est une bière aux reflets cuivrés, contenant 3 sortes de mait d’orge
qui lui procurent un goût de ceréales, une touche de cardamome apporte la
fraîcheur, l’amertume est agréablement présente en fin de bouch. 7,2% vol.
DARK Oster est une bière noire brassée avec 6 sortes de malt d’orge, aux note de
café et cacao, la rendent riche et pleine en bouche. Houblonnée à froid, les
arômes de houblon exaitent sur une mousse crémeuse. 8,0 % vol.
Trappistenbier, of kortweg trappist, is bier dat
door trappisten, monniken van de orde
der cisterciënzers, wordt gebrouwen. Het is dus geen
biersoort, zoals vaak wordt gedacht, maar een
omschrijving van de herkomst. De naam "trappist" is
afgeleid van de Franse abdij waaraan de trappistenorde
zijn naam ontleent: abdij Notre-Dame de la Grande Trappe.
Volgens de regels van de Internationale Vereniging Trappist (IVT) zijn de
voorwaarden om de naam "trappist" en het bijbehorende logo "Authentic Trappist
Product" te mogen dragen de volgende:
 Het product moet binnen de muren van de abdij worden geproduceerd.
 Het product moet door of onder toezicht van de kloostergemeenschap worden
geproduceerd en de exploitatie moet ondergeschikt zijn aan het klooster.
 De opbrengsten moeten worden gebruikt voor het levensonderhoud van de
monniken en voor het onderhoud van het klooster. Wat overblijft, moet aan
sociale werken en goede doelen worden besteed.

Wij organiseren in samenwerking met Newlife talrijke buitensportactiviteiten in de omgeving
van Aywaille. Van groepsactiviteiten tot individuele outdoor ervaringen. Maak van uw vrienden of
familieweekend een onvergetelijk avontuur. Alle activiteiten zijn los te reserveren, maar ook perfect
te combineren in een arrangement. Durf jij de uitdaging aan?
Ga naar: www.newlife.be of vraag bij één van onze medewerkers ter plaatse.
@

