Menukaart
Speciale Belge

Spéciale Belge is een brouwmethode voor amberkleurig bier van
hoge gisting met een laag alcoholpercentage.

Lang geleden werd in vrijwel elk dorp een eigen pils gebrouwen.
Vanaf de jaren 1900 kwam er echter te duchten concurrentie uit
het buitenland met onder andere Engelse, Duitse en Tsjechische
bieren. De Belgische brouwers, inventief en onverschrokken als
ze zijn, bleven niet bij de pakken zitten en ontwikkelden de
unieke Spéciale Belge, een bier dat eenvoudiger en goedkoper te
produceren is dan een gewone pils. De bekendste Spéciale Belge
in onze contreien vandaag is ongetwijfeld De Koninck, op een
boogscheut van onze eigenste taproom.

Bij Spéciale Belge tappen we bieren in eender welke kleur, van
blond over amber tot donker - en alle schakeringen
daartussen. Hier willen we immers iets anders bieden dan de
bekende bieren die de meeste cafés schenken.
Iets anders ook dan de voornamelijk buitenlandse merken die
gespecialiseerde cafés in Antwerpen op de kaart zetten. Wij
gaan voluit voor de bieren van Belgische microbrouwerijen en
andere, minder voor de hand liggende merken. Hier heffen we het
glas op onze Belgische biercultuur én ingebakken
eigenzinnigheid!

openingsuren
WIFI

Wanneer wordt er bier getapt

maandag

Van 14u tot 00.00u

dinsdag

Van 14u tot 00.00u

woensdag

Van 14u tot 00.00u

Donderdag

Van 14u tot 00.00u

vrijdag

Van 14u tot 02.00u

zaterdag

Van 12u tot 02.00u

zondag

Van 12u tot 22.00u

BEZINT
ALS GE VERBINDT

Contact

Onze wifi account is 'Speciale Belge Guest' Ideaal om Untappd bij te werken en de
lekkerste ontdekkingen te delen met uw achterban. Maar laat het u niet verhinderen
om een eind weg te lullen met uw vrienden aan tafel – of met de andere gasten aan
de toog. Dat is ook connecteren, nietwaar?

info@specialebelgetaproom.be
www.specialebelgetaproom.be
facebook: @specialebelgetaproom instagram:
@speciale_belge_Antwerp
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Koude hapjes
NOTENMIX / NUT MIX

€2.50

Mengeling van verschillende soorten nootjes

OLIJVEN / OLIVES

€4.00

Gemarineerd met paprika en look

APERITIEFSALAMI / SALAMI

€6.50

Mini salami chorizo, parmezaan & peper, geserveerd met Tierenteyn mosterd

PORTIE KAAS / PORTION OF CHEESE

€6.50

Jong belegen kaas, 2 maanden gerijpt, geserveerd met Tierenteyn mosterd

Warme hapjes
CROQUE UIT VUISTJE / TOAST HAM & CHEESE

€6.00

Toast ham en kaas met mayonaise en/of ketchup

BITTERBALLEN / MEAT BALLS (10 STUKS)

€6.50

10 bitterballen geserveerd met Tierenteyn mosterd

KAASBALLEN / CHEESE BALLS (10 STUKS)

€8.50

10 kaaskroketjes geserveerd met artisanale tomatenchutney van Pakt tomaten

GARNAALBALLEN / SHRIMP BALLS (10 STUKS)

€9.00

10 garnaalkroketjes geserveerd met coctailsaus

CALAMARES
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met tartaar
=> Vragen over allergenen? Vraag gerust naar onze allergenen kaart.
=> Warme hapjes van maandag tot donderdag tot 22:30, vrijdag & zaterdag tot
23:00 & zondag tot 21:00.

€7.00

Frisdrank
HOMEMADE ICETEA FRUITGAARD (ZACHT ZOETIG)

€4.50

HOMEMADE ICETEA MANGO-MUNT (FRIS ZURIG)

€4.50

COCA-COLA

€2.70

COCA-COLA ZERO

€2.70

FANTA ORANGE

€2.70

FUZE TEA SPARKLING LEMON BLACK TEA

€2.70

FEVER TREE INDIAN TONIC

€4.30

FEVER TREE GINGERBEER

€4.30

CHAUDFONTAINE PLAT

€2.70

CHAUDFONTAINE BRUIS

€2.70

MINUTE MAID APPEL

€2.70

MINUTE MAID APPELKERS

€2.70

MINUTE MAID POMPELMOES

€2.70

ALMDUDLER

€3.50

NORDIC TONIC

€3.00

POMTON

€5.70

Wijnen
WITTE WIJN SAUVIGNON BLANC

€4.50 /
€23.00

ROSE WIJN SYRAH

€4.50 /
€23.00

RODE WIJN MERLOT

€4.50 /
€23.00

CAVA NAVERAN BRUT

€6.00 /
€28.00

Warme
KOFFIE

€2.70

ESPRESSO

€2.70

DUBBEL ESPRESSO

€3.60

CAPPUCCINO

€3.10

DECAFEINE

€2.70

KOFFIE VERKEERD

€3.60

WARME MELK

€3.10

WARME CHOCO

€3.60

THEE: EARL GREY, KAMILLE, GROENE, MANGO-MUNT,
ZWARTE MET RODE VRUCHTEN

€3.10

Aperitieven
KIRR

€4.80

KIRR ROYALE

€6.50

PORTO ROOD SANDEMAN

€4.80

Sterke
Supplement frisdrank 2.70€

SPECIALE GIN
GIN: COPPERHEAD
JAMESON WHISKEY
CAROLUS SINGLE MALT WHISKEY

€8.50
€13.00
€6.50
€10.00

WODKA TOVARITCH

€6.50

RUM BRUGAL ANEJO

€6.50

COGNAC REMY MARTIN

€10.00

BAILEYS

€6.00

AMARETTO DISARONNO

€6.00

Spécials on draught
18 beers on tap, 7 fixed breweries that we've chosen and 11 changing taps. Most off the beers are served in
25cl, some in 20cl.

1. GOSEBUMPS: LEMON & (S)LIME

€5.10

Vault City / 20cl Draft / 4.2%
Groene göse (ziltig/zuur) met limoen en citroen

2. DARK LUTRA LAGER

€4.30

Brussels Beer Project / 25cl Draft / 5%
Donker bier van lage gisting, chocolade, koffie & hoptoetsen

3. PÈRE NOËL

€4.00

Brouwerij De Ranke / 25cl Draft / 7% / 50 IBU
Amberblond winterbier gebrouwen met zoethout, geen zoete smaak

4. DEMI DE MÊLÉE

€4.30

Brouwerij De Brabandere / 25cl Draft / 5.9%
Zacht blond bier

5. HAY - Z

€5.30

Spéciale Belge / 25cl Draft / 6.5% / 10 IBU
Hazy IPA

6. PEACE & JOY

€5.50

Brouwerij Alvinne / 25cl Draft / 10%
Donkere quadrupel met winterse kruiden

7. BAVIK SUPER PILS

€2.80

Brouwerij De Brabandere / 25cl Draft / 5.2% / 22 IBU
Ongepasteuriseerde pils met enkel aromahop

8. SHOKUNIN

€5.00

The Piggy / 25cl Draft / 5.8%
Saison met kruidige Talus hop

9. TOINK

€4.80

Dok / 25cl Draft / 6.3%
Hazy IPA met Simcoe, Nelson Sauvin and Moutere hops

10. SCHUPPENBOER WINTER RUM BARREL AGED 2021

€6.10

Brouwerij Het Nest / 25cl Draft / 10%
Sterke tripel gerijpt op rumvaten

11. AMERIKEN-PIS

€5.30

Brasserie de la Senne / 25cl Draft / 7.5%
Double Belgian-American IPA

12. MANGO - PINEAPPLE - APRICOT - VANILLA SOUR
ALE (NITRO)
Ārpus / 20cl Draft / 5.5%

€6.00

Spécials on draught
18 beers on tap, 7 fixed breweries that we've chosen and 11 changing taps. Most off the beers are served in
25cl, some in 20cl.

13. SOW SOW BUT SPÉCIALE

€5.50

Spéciale Belge / 25cl Draft / 4.5% / 30 IBU
Hazy American pale ale

14. TOURIST # 16 AMERICAN IPA

€5.50

Spéciale Belge / 25cl Draft / 7% / 40 IBU
American IPA, bitter, volmondig met florale & harsige hoptoetsen

15. BABY JESUS

€5.40

Brouwerij 't Verzet / 25cl Draft / 10% / 40 IBU
Imperial Porter gemacereerd op koffiebonen.

16. MIEK EXOTIEK

€4.00

Bieren Cabardouche / 25cl Draft / 5.5%
New England IPA

17. AREND WINTER

€4.30

Brouwerij De Ryck / 25cl Draft / 7%
Zacht bruin bier gebrouwen met winterse kruiden

18. TOM JOY // FOR COCO // SPEYSIDE BA

€5.30

Northern Monk / 20cl Draft / 13.3% / 40 IBU
Imperial stout gerijpt op turfwhiskyvaten (Speyside)

Alcoholvrij / Non - Alcoholic
Deze bieren onderscheiden zich van andere door hun enorm lage alcoholgehalte. Alcoholvrij bier mag niet
meer dan 0,1% alcohol bevatten terwijl alcoholarm bier tot 1,2% mag gaan.

HOLY ROASTY

€6.40

Galea Craft Beers / 33cl Can / 0.3% / 30 IBU
Alcoholvrije stout met koffie,vanille & cacao

ENERGIBAJER

€5.50

Mikkeller / 33cl fles
Non Alcoholic IPA

NO WORRIES

€4.70

LERVIG / 33cl Can / 0.5% / 24 IBU
Fris hoppig alcoholarm bier

NO WORRIES PINEAPPLE
LERVIG / 33cl Can / 0.5% / 45 IBU
Fris gehopt alcoholarm bier met ananas

€4.70

Lambiek - Geuze "De Lekkerste stal die je ooit dronk"
Lambiek is de oudst gekende bierstijl van België en heeft een typisch zurige smaak die afkomstig is door
rijping op hout. Tijdens het brouwproces laat men het bier 'infecteren' in een open gistkuip door microorganismen uit de streek rond de Zenne vallei en het Pajottenland. Dit typisch Brusselse product laat men
nadien één tot drie jaar rijpen op eiken vaten en kan vervolgens 'geblend' (oude lambiek vermengen met
jonge lambiek) worden in de fles tot gueuze. Gueuze kenmerkt zich door een (soms extreem) zuur karakter
en een 'funky' neus waarna een mooie droge afronding volgt zoals bij de betere champagnes.

CIDER LAMBIC (2022) - DANSAERT

€34.00

Brussels Beer Project / 75cl Bottle / 6.6%
Blend van lambiek met appelpeercider

GEUZE MARIAGE PARFAIT

€8.70

Brouwerij Boon / 37,5cl fles / 8% / 20 IBU
Zachte Geuze

Saison "Goed boeren"
Saison werd oorspronkelijk in de winter gebrouwen door Henegouwse boeren voor de seizoenarbeiders die
hen hielpen bij de oogst. Tegenwoordig wordt Saison het hele jaar door en in zowat de hele wereld
gebrouwen. Deze bieren zijn hoppig en/of kruidig en bevatten een hoge vergistingsgraad en een
alcoholpercentage tussen 5% en 6,5% (soms hoger). Ze drinken vlot door en eindigen verfrissend droog.
Sommige saisons ondergaan ook een verzuring door rijping op houten vaten of door het blenden met een
ander zuur bier.

FARMHOUSE SOUR #4: APRICOT / ABRIKOOS

€9.80

Brouwerij Alvinne / 33cl fles / 8%
Zurige saison met Abrikoos

LAND, WATERS, AFTERLIFE - DANSAERT

€20.00

Brussels Beer Project / 75cl Bottle / 6.5%
Vatgerijpte saison van gemengde gisting (zurig), met basilicum

PLUM SAISON - DANSAERT

€28.00

Brussels Beer Project / 75cl Bottle / 5.5%
Saison van gemengde gisting met pruimen

SAISON DUPONT CUVÉE DRY HOPPING

€4.70

Brasserie Dupont / 33cl fles / 6.5% / 40 IBU
Fruitig hoppige saison

SAISON DE DOTTIGNIES
Brouwerij De Ranke / 33cl fles / 5.5% / 45 IBU
Fris bittere saison

€4.20

Pale Ale "We love Blake beer"
Pale Ale komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk. De eerste varianten werden voornamelijk met
bleke mout gebrouwen, vandaar de naam. In de vroege jaren 1900 lanceerden Belgische brouwers
‘Spéciale Belge’ als tegenreactie op de Britse importbieren. Vandaag is de Pale Ale echter helemaal terug
‘in’: kleinere brouwers experimenteren en ontwikkelen nieuwe varianten. De kleur is, in tegenstelling tot de
benaming, geëvolueerd naar een lichte amber en het alcoholpercentage schommelt tussen de 4% en 7%.

BRUXELLENSIS

€5.50

Brasserie de la Senne / 33cl fles / 6.5% / 40 IBU
'Orval' alternatief

FLEYLAND

€7.60

La Source Beer / 33cl Can / 5.3%
DDH Pale Ale w/ Mosaic & Strata. Beer made for...

IPA "Pale ale on steroids"
IPA is een variatie op de klassieke Pale Ale maar dan extra gehopt en gemout voor meer "body". De kleur
varieert van bleek tot (donker) amber. Het bier heeft meestal een droge bittere smaak maar er zijn versies
die iets zoeter zijn. Het alcoholpercentage ligt tussen de 3% en 10% naargelang de stijl van IPA.

DEATH GRIP IPA

€10.00

Apex / 44cl Can / 7.5%
American IPA met Columbus, Simcoe, Strata & Citra hops

DELTA IPA

€5.50

Brussels Beer Project / 33cl blik / 6% / 45 IBU
Saison IPA

DOUBLE SIX HANDS & THE LYING DOG

€7.70

Totenhopfen Brauhaus / 33cl Can / 9.5%
DDH Double IPA, Ekuanot,Cascade & Simcoe hops

FRESH HOP 13

€5.30

Dok / 33cl Can / 5% / 35 IBU
Hoppy lager, gebrouwen met verse Belgische Chinook & cascadehops

HAY - Z

€6.00

Spéciale Belge Brewers & Gistgeest / 33cl Can / 6.5% / 10 IBU
Hazy IPA

NE MOSAIC & SIMCOE IPA
Apex / 44cl Can / 6.5% / 50 IBU
New England IPA met Magnum, Citra, Mosaic & Simcoe hops...

€10.00

IPA "Pale ale on steroids"
IPA is een variatie op de klassieke Pale Ale maar dan extra gehopt en gemout voor meer "body". De kleur
varieert van bleek tot (donker) amber. Het bier heeft meestal een droge bittere smaak maar er zijn versies
die iets zoeter zijn. Het alcoholpercentage ligt tussen de 3% en 10% naargelang de stijl van IPA.

PANDEMONIUM

€11.00

Folkingebrew / 44cl Can / 8.6%
New England double IPA met Citra, Galaxy & BRU-1 hops

WAIT TILL THE END

€11.00

SOMA Beer / 33cl Can / 8%
Double NEIPA met Citra, Mosaic Cryo & Motueka hops

Tripel blond "Blond2 Blond3"
De Belgische brouwcultuur staat bekend om zijn sterke smaakvolle blonde bieren. Het verschil tussen
blonde dubbel en tripel zit in de verhouding van de gebruikte ingrediënten. De term tripel wil echter niet
zeggen dat er exact 3 keer zoveel van alle ingrediënten in zit maar verwijst eerder naar een benaming die,
rond de Middeleeuwen, werd gebruikt om de analfabete bevolking duidelijk te maken welk bier ze dronken.
Een tripel of Belgisch sterk blond heeft een moutige ietwat bitterzoete smaak en ook hier vinden we vele
variëteiten: van goudblond tot amber met een alcohol percentage tussen de 8% en 10%.

AREND TRIPEL

€5.00

Brouwerij De Ryck / 33cl / 8%
Moutige / fruitige tripel

BIEREBEER

€6.60

De Mortselarij / 33cl Bottle / 9.6% / 33 IBU
Sterke droge blonde tripel

DUVEL

€5.00

Duvel Moortgat / 33cl / 8.5% / 33 IBU
Duvel..

GULDENBERG

€4.50

Brouwerij De Ranke / 33cl / 8% / 40 IBU
Abdij tripel, bitterzoet

JAMBE-DE-BOIS (2021)

€5.40

Brasserie de la Senne / 33cl Bottle / 8%
Bittere / hoppige tripel

LA MONEUSE TRIPLE X
Brasserie de Blaugies / 37,5cl Bottle / 10% / 30 IBU
Tripel saison

€9.00

Tripel blond "Blond2 Blond3"
De Belgische brouwcultuur staat bekend om zijn sterke smaakvolle blonde bieren. Het verschil tussen
blonde dubbel en tripel zit in de verhouding van de gebruikte ingrediënten. De term tripel wil echter niet
zeggen dat er exact 3 keer zoveel van alle ingrediënten in zit maar verwijst eerder naar een benaming die,
rond de Middeleeuwen, werd gebruikt om de analfabete bevolking duidelijk te maken welk bier ze dronken.
Een tripel of Belgisch sterk blond heeft een moutige ietwat bitterzoete smaak en ook hier vinden we vele
variëteiten: van goudblond tot amber met een alcohol percentage tussen de 8% en 10%.

LUPULUS BLONDE

€4.70

Brasserie Lupulus / 33cl Bottle / 8.5% / 27 IBU
Zachte blonde tripel

MAITRE TRIPEL PINEAPPLE BUFFALO TRACE BA

€10.00

Brewery De Meester / 33cl Bottle / 10%
Tripel blond 4 maanden gerijpt op Weller Bourbon vaten met...

MEESTERESKE TRIPEL PEACH CUERVO TEQUILA BA

€10.00

Brewery De Meester / 33cl Bottle / 10%
Tripel blond 4 maanden gerijpt op Tequilavaten met toevoeging van...

MOENRYE TRIPEL SAUTERNES BA

€10.00

Brouwerij Alvinne / 33cl Bottle / 9%
Rogge tripel gerijpt in Sauternes vaten

MOENS PUSTJE

€7.00

Brouwerij Alvinne / 33cl Bottle / 9% / 25 IBU
Tripel blond gebrouwen met rogge, bitterzoet

REBEL LOCAL

€5.00

Brouwerij 't Verzet / 33cl / 8% / 45 IBU
Fruitig / Hoppige tripel

SCHUPPENBOER GRAND CRU

€5.50

Brouwerij Het Nest / 33cl / 10% / 40 IBU
Blonde tripel, kruidig, bitterzoet

STEENUILKE

€4.50

Brouwerij De Ryck / 33cl / 6.5%
Blond bier met een zoete / Kruidige toets

ZIEKE GEEST
Vleesmeester / 33cl Bottle / 8%
Bitterzoete tripel

€5.50

Blond Zuur - Zurig "Bier voor smoelentrekkers"
Deze categorie omvat alle zure blonde bieren die geen Gueuze of Lambiek zijn. Deze kunnen tot stand
komen door het blenden van ‘gewone’ blonde bieren met Lambiek, door verzuring na rijping op eiken vaten
of door aanzuren tijdens het brouwen.

CUVEE MAM'ZELLE BLOND SOUR BARREL AGED

€6.00

Brouwerij De Leite / 33cl Bottle / 8% / 43 IBU
Blond barrel aged sour

CUVÉE SOFIE GIN BA MISPEL-SLEEDOORN-ZILVERBES /
MEDLAR-SLOEBERRY-SILVERBERRY

€10.00

Brouwerij Alvinne / 33cl Bottle / 8%
Blonde sour Gin BA met sleedoornbes,zilverbes & mispel

INVASIVE - JAPANESE KNOTWEED - DANSAERT

€27.00

Brussels Beer Project / 75cl / 6.5%
Lambic with the invasive plant species Japanese Knotweed

MOEN HARVEST

€27.50

Brouwerij Alvinne / 75cl Bottle / 5.5%
Blonde sour met lokaal (Moen) geoogste kruiden en bessen

OMEGA

€5.00

Brouwerij Alvinne / 33cl / 6%
Blonde sour

PHI

€5.00

Brouwerij Alvinne / 330ml Bottle / 8%
Blond sour

Champagnebier "Een coupke bier"
Voor Champagnebier brouwt men een basisbier van hoge gisting en laat men dit bier op fles hergisten
volgens de traditionele methode van het champagniseren. Het resultaat is een feestelijk en sprankelend
bier dat niet onderdoet voor een goed glas cava of Champagne.

BRUT SUR LIE
Dame Jeanne / 75cl / 8.5% / 19 IBU
Champagnebier

€25.00

Witbier "Pittig traditiebier"
Witbier is een traditionele Belgische biersoort die minstens 50% tarwe (gemout of ongemout) moet bevatten
om de naam waard te zijn. Typisch voor Belgische witbieren is de toevoeging van frisse kruiden (koriander
en curaçao) in tegenstelling tot de Duitse variant ‘Weisse’ die enkel de basis ingrediënten van bier bevat
zonder toevoeging van kruiden. Belgisch wit is fris, lekker doordrinkbaar met een zeer zachte bitterheid.

SINT BERNARDUS WIT (2021)

€3.50

Brouwerij St.Bernardus / 33cl Bottle / 5.5% / 10 IBU
Traditioneel Belgisch wit gekruid met sinaasappelschil & koriander

Amber "Vurig roskes"
In het begin van de vorige eeuw ontstond de Spéciale Belge als tegenreactie op import- bieren uit
Engeland, Duitsland, Tsjechië... De betrachting was een bierstijl te creëren die als alternatief voor de Pale
Ale en de buitenlandse bieren gedronken kon worden. Men kwam uit tot een amberkleurig bier door het
gebruik van karamelmouten, en tot een licht bitter hopkarakter door het gebruik van aromahoppen.
Amberbieren zijn qua kleur gelijkaardig aan de Spéciale Belge maar verschillen voor de rest op zowat alle
vlakken. Ze zijn vaak voller van smaak door toevoeging van kruiden en hebben een hoger
alcolholpercentage (Quadrupel of gerstewijn)

JAGUAR WARRIOR

€7.30

Galea Craft Beers / 33cl Can / 14% / 65 IBU
American barley wine

SPECIAL DE RYCK

€3.60

Brouwerij De Ryck / 33cl Bottle / 5.5%
Speciale Belge

WINTER MASTER
Brewery De Meester / 33cl Bottle / 12% / 55 IBU
Barley Wine met kaneel en vanille

€6.00

Donker - Dubbel - quadrupel "Van kwaad naar
erger"
In deze categorie zitten alle donkere bieren ‘op zijn Belgisch’ van dubbel tot quadrupel. Typisch voor een
Belgisch donker bier is het samenspel tussen mout (licht gebrande toetsen) en het fruitige van de gist
(banaan) met soms toevoeging van kandij. De sterke variënten (quadrupel) lenen zich uitstekend voor
rijping op hout.

5TH ANNIVERSARIO GOLD EDITION

€16.00

Galea Craft Beers / 50cl Bottle / 13.5% / 45 IBU
Pedro Ximenez barrel aged Strong Dark Ale

5TH ANNIVERSARIO SILVER EDITION

€16.00

Galea Craft Beers / 50cl Bottle / 13.5% / 45 IBU
Bourbon barrel aged Strong Dark Ale

LUPULUS BRUNE

€5.00

Brasserie Lupulus / 33cl / 8.5% / 25 IBU
Belgisch bruin met toetsen van caramel, niet te zoet

MOOSE BLUES

€5.00

Brouwerij 't Verzet / 33cl Bottle / 7.5% / 30 IBU
Belgian dubbel, zoetig door het gebruik van esdoornsiroop

PANNEPOT - OLD FISHERMAN'S ALE (2021)

€6.50

De Struise Brouwers / 33cl / 10% / 27 IBU
Sterk bruin bier met kandij, vergelijkbaar met donkere trappistenbieren

Porter - Stout - Black IPA "A Gentleman's beer"
In deze categorie vind je donkere bierstijlen die hun oorsprong niet in België kennen maar vandaag de dag
steeds meer gebrouwen worden door kleine Belgische brouwerijen. Porter/Stout: de geschiedenis van deze
twee stijlen is sterk vervlochten, wat het moeilijk maakt om ze te onderscheiden. Het gaat hier om zwarte,
hoppige bieren die in smaak veelal neigen naar koffie, chocolade, rook, etc. Black IPA: variatie op de
klassieke India Pale Ale (IPA) maar gebrouwen met geroosterde donkere mouten. In de neus krijg je het
fruitige florale boeket van een IPA maar dan met een vollere body en geroosterde toetsen. Liever niet koud
geserveerd? Vraag naar eentje van het schap!

5 YEAR ANNIVERSARY IMPERIAL STOUT

€12.00

Ārpus / 44cl Can / 12%
Imperial stout met cacaobonen, vanille & esdoornsiroop

ANTWERP JAMAICAN RUM BARREL AGED (2021)
Galea Craft Beers / 33cl Bottle / 14% / 35 IBU
Imperial stout, vanille,kaneel,koffie & cacao Rum Barrel aged

€10.90

Porter - Stout - Black IPA "A Gentleman's beer"
In deze categorie vind je donkere bierstijlen die hun oorsprong niet in België kennen maar vandaag de dag
steeds meer gebrouwen worden door kleine Belgische brouwerijen. Porter/Stout: de geschiedenis van deze
twee stijlen is sterk vervlochten, wat het moeilijk maakt om ze te onderscheiden. Het gaat hier om zwarte,
hoppige bieren die in smaak veelal neigen naar koffie, chocolade, rook, etc. Black IPA: variatie op de
klassieke India Pale Ale (IPA) maar gebrouwen met geroosterde donkere mouten. In de neus krijg je het
fruitige florale boeket van een IPA maar dan met een vollere body en geroosterde toetsen. Liever niet koud
geserveerd? Vraag naar eentje van het schap!

BABY JESUS BA COGNAC

€10.00

Brouwerij 't Verzet / 33cl Bottle / 10%
Imperial Coffee Porter heeft 6 maanden gerijpt op Cognac vaten....

BLACK TREATS 2022 EDITION

€7.30

Galea Craft Beers / 33cl Can / 11.5% / 25 IBU
Triple chocolate ice cream stout

BLACK TREATS 2022 EDITION RYE WHISKEY BA

€10.90

Galea Craft Beers / 33cl Can / 11.5% / 30 IBU
Triple chocolate ice cream stout, Rye whisky barrel aged

COFFEE FUEL SUPERTANK

€11.30

The Piggy / 33cl Can / 12%
Imperial oatmeal stout met koffie

DARK NUN

€6.00

Galea Craft Beers / 33cl Can / 12.5% / 55 IBU
Imperial stout met cacaobonen & kokos

HOPPUG PAINT IT BLACK BOURBON

€7.50

Brouwerij Hoppug / 33cl Bottle / 11%
Imperial milk stout gerijpt (9maanden) op Bourbonvaten

HOPPUG PAINT IT BLACK FR BRANDY

€7.50

Brouwerij Hoppug / 33cl Bottle / 11%
Imperial milk stout gerijpt (10maanden) op French Brandy vaten

HOPPUG PAINT IT BLACK TRIPLE SEC

€7.50

Brouwerij Hoppug / 33cl Bottle / 11%
Imperial milk stout Gerijpt (10maanden) op Triple Sec vaten

LA NUIT AMERICAINE

€9.00

Van Moll / 33cl Bottle / 9.3%
Collab met Lupulus, Imperial porter Bourbon BA

MERCI

€6.90

Gistgeest / 33cl Bottle / 8% / 48 IBU
Double chocolate stout

METAL FREEK
Totenhopfen Brauhaus / 33cl Can / 6.66% / 59 IBU
Black IPA met kersen

€7.90

Porter - Stout - Black IPA "A Gentleman's beer"
In deze categorie vind je donkere bierstijlen die hun oorsprong niet in België kennen maar vandaag de dag
steeds meer gebrouwen worden door kleine Belgische brouwerijen. Porter/Stout: de geschiedenis van deze
twee stijlen is sterk vervlochten, wat het moeilijk maakt om ze te onderscheiden. Het gaat hier om zwarte,
hoppige bieren die in smaak veelal neigen naar koffie, chocolade, rook, etc. Black IPA: variatie op de
klassieke India Pale Ale (IPA) maar gebrouwen met geroosterde donkere mouten. In de neus krijg je het
fruitige florale boeket van een IPA maar dan met een vollere body en geroosterde toetsen. Liever niet koud
geserveerd? Vraag naar eentje van het schap!

PAINT IT BLACK BA RED WINE

€7.50

Brouwerij Hoppug / 33cl Bottle / 11%
Imperial milk stout gerijpt (10maanden) op Rode wijnvaten

PRÉARIS MARIUS

€25.00

Vliegende Paard Brouwers / 75cl Bottle / 10.5% / 65 IBU
Russian Imperial Stout

TAUPE

€6.20

La Source Beer / 33cl Can / 6% / 26 IBU
Een intense en fluweelachtige porter. Doordrinkbaar.

VIVEN SMOKED PORTER

€4.50

Beerdevelopment Viven / 33cl / 7%
Gerookte porter

WANT SOME MORE S'MORES? BOURBON BA

€10.90

Galea Craft Beers / 33cl Bottle / 12% / 25 IBU
Smores pastry stout, Kentucky Straight Bourbon BA

ZJATTEKE KAFFE

€8.50

Brouwerij Hoppug / 44cl Can / 10% / 51 IBU
Imperial espresso stout

Oud bruin "Oud maar niet versleten"
Oud Bruin is een stijl van gemengde gisting, afkomstig uit Oudenaarde en omstreken, waarbij men een
bruinrood bier creëert in eiken foeders (gigantische eiken gisttonnen). Tijdens de gisting wordt het bier
geïnfecteerd door melkzuurbacteriën wat het zijn typische aroma en zoetzure smaak geeft. Onder ‘zure
mengbieren’ kaderen we alle donkere zure bieren die geen ‘Oud Bruin’ zijn of die zijn ontstaan door het
blenden van een donker bier met een zuur.

DE AQUÍ PAR ALLÁ - DANSAERT
Brussels Beer Project / 75cl Bottle / 6.7%
Vlaams rood, scherpe zuren, gerijpt op Bordeaux vaten

€20.00

Oud bruin "Oud maar niet versleten"
Oud Bruin is een stijl van gemengde gisting, afkomstig uit Oudenaarde en omstreken, waarbij men een
bruinrood bier creëert in eiken foeders (gigantische eiken gisttonnen). Tijdens de gisting wordt het bier
geïnfecteerd door melkzuurbacteriën wat het zijn typische aroma en zoetzure smaak geeft. Onder ‘zure
mengbieren’ kaderen we alle donkere zure bieren die geen ‘Oud Bruin’ zijn of die zijn ontstaan door het
blenden van een donker bier met een zuur.

DOUBLE WOOD BOCOY CHESTNUT

€8.70

Brouwerij 't Verzet / 33cl Bottle / 6.9%
Oud bruin met rijping op kastanje houtvaten

OUD BRUIN

€5.70

Brouwerij 't Verzet / 33cl / 6% / 20 IBU
Oud Bruin, scherp zuur

RODENBACH GRAND CRU

€5.20

Brouwerij Rodenbach / 33cl / 6% / 35 IBU
Fruitig zacht zurig oud bruin

SIGMA

€5.20

Brouwerij Alvinne / 33cl Bottle / 8%
Oud Bruin, scherp zurig

Fruitbier "De krieken vallen niet ver van de fles"
Fruitbier is eigenlijk geen bierstijl of brouwtechniek maar eerder een afgeleide van klassieke bierstijlen zoals
witbier, lambiek, tripel,... waaraan men vers fruit of siroop gaat toevoegen. Deze techniek noemt men
macereren; hierbij vergisten de suikers van het fruit in het bier. Fruitbieren kunnen zoet, zuur of een mix van
beide zijn en variëren in alcohol naargelang de bierstijl waarvan ze zijn afgeleid.

5 YEAR ANNIVERSARY SMOOTHIE SOUR ALE

€11.00

Ārpus / 44cl Can / 5%
Fruitsmoothie bier met mango, passievrucht & guava

BERLINER KRIEK-MUNT / CHERRY-MINTH

€6.40

Brouwerij Alvinne / 33cl Bottle / 4%
Berliner (zurig tarwebier) met kriek en munt

CHERISH THE CHERRIES - DANSAERT

€31.00

Brussels Beer Project / 75cl Bottle / 6.2%
Zuur kersenbier, blend van kersenwijn & lambiek

JUNGLE JOY
Brussels Beer Project / 33cl / 5.9% / 20 IBU
Zoetzurig met mango & passievrucht

€5.50

Fruitbier "De krieken vallen niet ver van de fles"
Fruitbier is eigenlijk geen bierstijl of brouwtechniek maar eerder een afgeleide van klassieke bierstijlen zoals
witbier, lambiek, tripel,... waaraan men vers fruit of siroop gaat toevoegen. Deze techniek noemt men
macereren; hierbij vergisten de suikers van het fruit in het bier. Fruitbieren kunnen zoet, zuur of een mix van
beide zijn en variëren in alcohol naargelang de bierstijl waarvan ze zijn afgeleid.

KING NOTHING

€9.50

Browar Stu Mostów / 44cl Can / 8%
Double Chocolate Triple Fruited Imperial Pastry Sour.

LEGIO IV

€9.10

Galea Craft Beers / 33cl Bottle / 7% / 15 IBU
Fruitsour met cassis & pruim BA Cabernet Franc & Merlot

LIEFMANS KRIEK BRUT

€5.00

Brouwerij Liefmans / 33cl / 6%
Zoet kriekenbier

PETRUS RED

€4.70

Brouwerij De Brabandere / 33cl Bottle / 8.5% / 20 IBU
Sterk zoet kriekenbier

PHI ZILVERBES / SILVERBERRY

€31.00

Brouwerij Alvinne / 75cl Bottle / 8%
BA sour met Zilverbes

STRAWBERRY WOO WOO

€16.50

Vault City / 44cl Can / 11%
Zurig fruitbier met lokale Schotse aarbeien

Cider "Een appeltje voor de dorst"
Cider is een sprankelende drank die wordt gecreëerd door het vergisten van appelsap. De smaak kan gaan
van zoetig tot droog zurig en leent zicht perfect om te drinken in het zonnetje. Wij serveren 3 soorten: een
licht zoete, een gehopte en een cider gerijpt op rumvaten.

CIDRE RUWET APPLE

€5.00

Cidrerie Ruwet / 33cl Bottle / 4.5%
Zoetige appel cider

STEELSE APPEL CIDER 2021
Brouwerij Hoppug / 33cl Bottle / 6.9%
Dry hopped with amarillo

€4.90

PROEFPLANKJES 15€

KLEIN BIER MAAL VIER
van de tap
Bij Spéciale Belge valt altijd wel iets nieuws te beleven.
Mag het wat vooruitgaan? Bestel dan een proefplankje en
ontdek meteen 4 bieren uit ons gevarieerde aanbod van
vatenbier, geserveerd in degustatieglaasjes van 15cl.
Op rustige momenten, overdag doorgaans, kiest u zelf wat
u graag zou willen proeven. Zodra het drukker is, zult u
moeten vertrouwen op onze eigen inspiratie en selectie!
stuur uw klachten in een gele briefkaart naar Spéciale
Belge, Regine Beerplein 1, bus 003, 2018 Antwerpen,
met vermelding 'Proefplankje' .

ER ZIT MEER IN JE BIER DAN JE DENKT.
Wist je dat je een grote impact kunt maken? En dit met een fris
biertje erbij? Betaal hier met bonsai, de betaalapp die bomen
plant!

1. DownlOad de apP
2. BestEl je Bier
3. betaAl met bonsai

WAAROM BONSAI?
GOED VOOR JOU.
Betalen met bonsai, dat is eenvoudig, snel en veilig.

GOED VOOR DE PLANEET.
Bij elke 10 betalingen die je met bonsai doet, planten zij een boom.
Meer weten over bonsai? www.paybonsai.com/forest

GOED VOOR SPÉCIALE BELGE.
Er kan eenvoudig aan tafel betaald worden. Dat is al een tripje minder heen en
weer naar de bar voor je favo Spéciale Belge bierman zijn benen danken u
De boekhoudkundige verwerking van alle bonsai betalingen is easy peasy
het brein van de Spéciale Belge boekhoudman dankt u

PAY BACK THE PLANET...
MET EEN FRIS BELGISCH BIERTJE.
SANTÉ!

GOED BIER, GOED Volk

Blijf omdat we uw sleutels afgepakt hebben.

