
















Kopi soesoe bierkaart 
Budweiser Budvar 4,20 

Het originele pils, straight from de bron, 

Tsjechië. Fris, tikkeltje kruidig. Drinkt onder 

andere lekker bij: Sly and the Family Stone, 

Rats on Rafts.  

Budweiser Budvar, Budejovice, Tsjechië) 5,0%, 33 cl. 

Saison Dupont 5,00 

Blond, bitterig, fris. Ideaal bij onze 

tosti’s/sandwiches. Drinkt onder andere lekker 

bij: Prince and the Revolution, PJ Harvey. 

Brasserie Dupont, Tourpès, België, 6,7%, 33 cl. 

Budels Malt 0,0% 4,20 

Dit is echt heel fijn als je geen alcohol wil 

drinken, maar wel een bier-buzz en smaak. 

Biologisch en “Best getest” door de 

Consumentenbond en door ons! 

Budelse Brouwerij, Budels, NL) 0,0%, 33 cl. 

Moinette Blonde 5,50 

Exquise triple blond en 8,6 %. Bitter en 

tikkeltje zoet, ziet er prachtig uit. Drinkt 

onder andere lekker bij: Miles Davis (Sketches 

of Spain), Frederic Chopin, Mazzy Star. 

Brasserie Dupont, Tourpès, België) 8,6%, 33 cl. 

Orval 6,00 gekoeld/ongekoeld 

Dé Trappist. Uniek in zijn soort en 

onvervangbaar. Drinkt onder andere lekker bij: 

John Coltrane, een goed boek of stilte. 

(Villers-devant-Orval, België) 6,2%, 33 cl. 

Als er geen Orval beschikbaar is, proberen we altijd te 

zorgen voor een waardige vervanger. 

Dead Pony Club 6,00 

(Brewdog Brewery, Ellon, Schotland) 3,8%, 33cl.  

– De springlevendste van de hele bunch, hoppig 

en fruitig als een Jeff Beck gitaarsolo. Voor 

herfstontkenners, die uiteindelijk toch over 

stag gaan. Citroengras en geraspte limoen suizen 

door het glas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AND, INDEED, A DISAPPOINTING WORD JOKE 
Now reduced in price from ¤12,78 to ¤0,00 

Only 2% get it right and 97% of those show 

immediate grave disappointment. Marvellous. 

,,What song did the Beatles record about 

their love-hate relationship with Chinese-

Indonesian cuisine?” 

Picture this: 

Paul: ,,John, uhm, would you check on Ringo, 

he seems a bit cross with those noodly 

thingies” 

John: ,,Paul, a minute, I’m trying to write 

a song here. Uhm, and, remind us of why we 

went to this place. Seems like they only 

have these noodly things on the menu” 

Ringo: ,,I think I’ll pop down the road and 

get me some chips ‘n gravy instead of this 

weird..oof..no way I can eat this…” 

Ask staff for the disappointing answer. 

Don’t say we didn’t warn you! 

 

Ok, update, sommige mensen raden ‘m en 

eentje heeft er zelfs een nog beter, mooier 

antwoord. Als je beide antwoorden wil horen, 

doe minstens 1 poging en vraag ernaar. 


