DE HAMBURGERS
de rest

Hamburger 175 gram rundsvlees
Kalahari Coffee

9.5

2.25

Ons mooie biologische koffiemerk. Uiteraard 100%
Hamburger
XXL 350 gram rundsvlees
14.5
fairtrade. Als enige koffiemerk ter wereld wordt
deze koffie CO2-neutraal gebrand. Hiervoor worden
de pitten van olijven gebruikt. Restafval dus.
Uit onderzoek bleek dit, tot ieders verrassing, de
perfecte brandstof voor het branden van de bonen.
Kalahari betekent overigens ‘grote dorst’.

Kipburger

11.5

Vegaburger

10.5

Tea Quiero thee

DE

2.25

Alle burgers worden geserveerd met verse friet, sla,
Tea Quiero
is thee
het en
Spaanse
merk
Catunambu,
tomaat,
gebakken
ui, van
augurk
chefke’s
burgersaus
koffie- en theebranders. De naam is een speelse
variatie op “te Quiero”, ofwel: Ik hou van jou.
Bacon
+ 1,0
Het is biologische Fairtrade thee van hoogwaardige
Cheddar
+
1,0
grove bladeren in acht verschillende smaken.

Chocomelk

SINDS 2015

DE WINKEL

3.15

Onze warme chocolademelk maken we met chocolade van
het Belgische
Callebaut.
Deze internationaal, 12.5
Portie
bierkaas merk
met bier
Vandeoirsprong
hooggewaardeerde chocolade is van uitstekende
Sambal
mild/pittig
Vandeoirsprong
kwaliteit,
duurzaammet
en bier
eerlijk.
In de eerste plaats 4.5
voor
de
cacaoboeren.
We
gebruiken
Chilisaus met bier vandeoirsprong de Callets van 7.5
Callebaut. Kleine chocolade druppels die we smelten
Zespak
bier
Vandeoirsprong
in warme
cappuccino
melk van Lattiz voor de echte 12.0
chocomelk
sensatie!
Grote flessen bier Vandeoirsprong
vanaf 7.5

Skully Gin

BROUWERIJ
VANDEOIRSPRONG

7.95/8.95

Diverse geschenkverpakkingen,
cadeaubonnen
(gin normaal/gin speciaal)
enHet
nogpremium
veel meer.
Neem eens
een kijkje! in vier
gin label
uit Noord-Brabant
variëteiten. Zachte kruidachtige London Dry,
frisse en zoete Oriental Citrus of Tangerine Twist
en de smaakexplosie Smooth Wasabi. Skully Gin is
kwalitatief hoogwaardige gin met als motto: Life is
too short, enjoy every second. Wij zeggen: krek.

fritz-kola

in 2003 zeiden twee studenten uit hamburg tegen elkaar:”dat kan beter!”.
zo gezegd, zo gedaan en met slechts een paar duizend euro en een grote
dosis
gingen ze
ervoor en
richtten fritz-kola op. het
Wijdoorzettingsvermogen
hebben ook frisdranken
(vanaf
2.4),
was
om
een
nieuwe
cola
te
creëren.
alcoholvrij bier (vanaf 3.15) en rosé, rode en
witte wijn (vanaf 3.95).
bij fritz-kola doen we niet aan compromissen. kwaliteit is écht belangrijk
voor ons. daarom werkn we het liefst met familiebedrijven en zaken die
door eigenaars beheerd worden. het bouwen aan relaties is goed voor
onze gemeenschap en laat uiteindelijk een betere smaak achter in je
mond. fritz-kola, fritz-limo en fritz-spritz bevatten alleen natuurlijke
ingrediënten.
het extra
hoge percentage
aan onze
sap in de
limonades en
Ons museum
is altijd
open voor
gasten.
spritzers zorgt voor fruitige en volle verfrissing. we gebruiken natuurlijke
Dus je bent welkom om naar de koperen brouwketel,
cafeïne in onze fritz-kola varianten en al onze producten zijn vegan.
de machines en de grote vergistingsketels van
De met
Kroon
te open.
kijken.
echt uit,
leuk
je brouwerij
beleeft de wereld
je ogen
ziet erMaar
heel anders
toch? er is
wordt
het
met
rondleiding
zodat
je
alle
hier genoeg ruimte voor jou en alle anderen die liever naar sterke
oplossingen
verhalen
te horen
krijgt
de eeuwenoude
dan
naar problemen
zoeken.
gisteren en
ligt achter
ons: bij ons gaat het om
gastenkamer
en de nagelnieuwe brouwerij te zien.
vandaag
en morgen.
Inclusief twee glazen bier € 9,50 per persoon.
wijAanrader.
denken dat jeWel
hier goed
past.
evenbijreserveren.
welkom bij ons.
welkom in onze wakkere wereld.

Het museum Vandeoirsprong

fritz-kola 0,33l
fritz-kola zondersuiker 0,33L
fritz-limo appel-kers-vlierbes 0,33L
fritz-limo sinas 0,33L
fritz-limo citroen 0,33L		
fritz-spritz bio-rabarber-frisdrank 0,33L

2.95
2.95
2.95
2,95
2,95
2,95

Volg ons op Facebook, Instagram & Untappd.
Volg
ons op Facebook en Instagram.
Beoordeel ons op Tripadvisor.
Beoordeel ons op Tripadvisor.
Meer info op vandeoirsprong.nl
0499-572002 | depost@vandeoirsprong.nl

www.vandeoirsprong.nl

HET BIER

Brabants worstenbroodje

HEThet
LEKKERS
bier

2.5

Ambachtelijk worstenbroodje van bakkerij Houben.

kaas
HET Amber bier vandeoirsprong alc. 5,7%

6.04.1

Plankje
(Bier)kaas
Het Zwickel
bier Vandeoirsprong ALC. 5,0%

8.5
3,5

worst

9.0

Portie Kaas

7.5

Een moutig
en en
licht
bitter
Erg toegankelijk
Portie
jonge
oude
kaas,bier.
geserveerd
met
en erg uitjes,
smaakvol.
Uiteraard
amberkleurig.
Franse
augurk
en mosterd-dille-saus.

Een portie heerlijke boerenmetworst van
HETgildeslagerbier
alc. 5,6%
de
en vandeoirsprong
een Italiaanse salami.
Een mosterd-dille-saus,
licht troebel tarwebier
met uitjes
een kruidige
Met
Franse
en augurk.
geur en smaak. Heerlijk verfrissend.

weizen

Brabantse boerenmetworst (210 gram)

4.1

9.0/4.5

Aan een stuk om zelf te snijden met Franse ui,
augurk en een mosterd dille saus.
Vers
Joep Smits. alc. 6,5%
HET gemaakt door gildeslager
bier vandeoirsprong
Per
hele of
halve smaak
worst met
te bestellen.
Moutige,
zoetige
een bitter tintje door
de gebruikte hoppen en geroosterde mout.

Dunkelweizen

Duivelse gehaktballetjes (10)*

4.1
7.0

De lekkerste pittige gehaktballetjes van de
Ballenkoning.nl in een duivelsausje.

HET dubbele bier vandeoirsprong alc. 6,7%

Klassieke spiesjes
zachte dubbel
Yakitori
(6)* met

een zoete smaak en
een hint van
de gebruikte
gebrande
mout.
Heerlijk
gegrild
kippenvlees
op een
bamboespiesje met een milde yakitori-saus.

Tatsuta kipcrunch (6)

tripel

4.1

7.5
8.0

4.1

HET kippendij
bier in
vandeoirsprong
alc. 8,4%
Malse
tempurabeslag,
Een helder blonde
tripel soja
met kruidige,
zoete geur en
gemarineerd
met gember,
en knoflook.
smaak. Ondanks
z’n alcohol
drinkt hij heerlijk door.
Geserveerd
met een
sojasausje.

Nachos vega*
Uit de oven, gegratineerd met kaas en bedekt
hET jalapeñobier
vandeoirsprong
alc.en
6,1%chilisaus.
met
pepers,
crème fraîche
Een volmondige heerlijk hoppig en dus bitter
bier. Een knipoog naar de IPA stijl, alleen dan
uit de
Oirschot.
Uit
oven, bedekt met pulled pork,

7.5

4.1

zwickel

Plankje worst

Het Weizen bier Vandeoirsprong ALC. 5,6%

7.5
4.1

Duivelse
Een lichtGehaktballetjes
troebel tarwebier met een kruidige g

6.5

De eur
lekkerste
pittige
balletjes
van de
en smaak.
Heerlijk
verfrissend.
Gehaktballenkoning in een duivelsausje.

Het Dunkelweizen
4.1
Nachos’s
Vega bier Vandeoirsprong ALC. 6,5% 7.5
Gegratineerd
met kaas
en bedekt
met
jalapeno’s
Moutige, zoetige
smaak
met een
bitter
tintje door
pepers,
Crème Fraiche,
guacamole
en chilisaus.
de gebruikte
hoppen en
geroosterde
mout.

Nachos’s Pittig gehakt

8.5

Kibbeling

7.0

Het dubbele bier Vandeoirsprong

4.1

6,7%
Bedekt met pittig gehakt en gegratineerdALC.
met
kaas.
Klassieke zachte dubbel met een zoete smaak en
een hint van de gebruikte gebrande mout.

Het tripel
bier Vandeoirsprong ALC. 8,4 %
4.1
Portie
bitterballen
8.0
Een helder blonde tripel met kruidige, zoete geur en
Voor u de best geselecteerde bitterballen met een
smaak. Ondanks z’n alcohol drinkt hij heerlijk door.
mosterdsaus.

7.0
4.1

6.5

Garnalenkroketjes

7.5

3.5

7.5

De beste bitterbal met speciaal geselecteerd
draadjesvlees en een mosterdsaus.

HET RADLER bier vandeoirsprong alc. 2,5%

4.1

Een moutig en licht bitter bier. Erg toegankelijk
en erg smaakvol. Uiteraard amberkleurig.
Salami en gedroogde metworst geserveerd met
mosterd dille saus en Amsterdamse ui en augurk.

Vlammetjes
Het o.p.a. bier Vandeoirsprong ALC. 6,1%

HET
vandeoirsprong
alc.het
5,0%hoort–
Heerlijk
versebier
kibbeling
met –zoals
Een remouladesausje.
ongefilterd en ongepasteuriseerd ondergistend
een
bier. Onze variant op een pils. Een echte dorstlesser.

Bourgondische bitterbal (8)

Het Amber bier Vandeoirsprong ALC. 5,7%

9.5

barbecuesaus en gegratineerd met kaas.

Kibbeling

Jonge en oude kaas geserveerd met Amsterdamse ui,
augurk en een mosterd dille saus.

Heerlijk verse kibbeling met een remouladesaus.

o.p.a.

Nachos pulled pork*

Door onze eigen kaasmaker Wim van Kollenburg een
Een ongefilterd
en ongepasteuriseerd
heerlijk
kaasje gemaakt
met bier Vandeoirsprong.
ondergistend bier. Onze variant op een Pils.
Een echte dorstlesser.

4.1

Lekker gevuld met pittig gehakt, geserveerd met
Een volmondige heerlijk hoppig en dus bitter
chilisaus.
bier. Een knipoog naar de IPA stijl, Alleen dan
uit Oirschot.

Rijkelijk gevulde garnalenkroketjes met lekkere
chilimayonaise.
ALC. 3,0%
Een smaakvol, hoppig bier dat door zijn lagere
alcoholpercentage van slechts 3,0 procent lekker
door drinkt.
Ideaal voor
grote
dorst in het
Diverse
snacks geserveerd
met de
mayo
en curry.
zonnetje!

het Session I.p.a. bier Vandeoirsprong

Gemengde snacks

4.1

7.5

Zoals het hoort.
Vlammetjes
(8) De

6.5

Snackplank

22.5

Garnalenkroketjes (8)

7.0

2 kroketten met brood

7.25

helft frisdrank en de helft bier.
Een blend van Fritz-limo met ons Zwickel bier.
Gevuld met pittig gehakt. En om het af te
toppen uiteraard geserveerd met chilisaus.

HET BLOND bier vandeoirsprong alc. 6,6%
Rijkelijk gevulde garnalenkroket

4.1

Een echte blonde. Dus droog, mooi licht van
met lekkere chilimayonaise.
kleur, goed drinkbaar of liever doordrinkbaar.

snacks (8)

7.0

Bitterbal, borrelbal, mini kipcrush, nasihapje,
bamihapje, kaassoufflé, frikadel, hete donder.
HET
bier vandeoirsprong alc. 9,8%
Geserveerd met mayo en curry.
Meesterlijk intens kruidig en zwaar bier. Door zijn
krachtige smaak en het alcoholgehalte een juweeltje voor
de gevorderde bier liefhebber.
Een heerlijke gehaktbal van de Ballenkoning.nl
met verse jus, bierbostelbrood van de
Oirschotse bakker en een mosterd-dille-saus.

QUADRUPEL

bal & brood*

4.5

6.75

HET SESSION
Sticky
ribs* IPA bier vandeoirsprong alc. 3,0% 6.754.1
Laag alcoholisch verfrissend bier met een licht bittere
Langzaam
gegaarde
sticky
ribbetjes
afdronk. De
perfecte
dorstlesser
op warme zomerdagen.
van Van Gerven Vlees, afgelakt met
Teriyaki marinade.

Vraag aan de bar of het personeel naar Het Seizoens
Bier van dit seizoen. Kijk voor de specials en de
op het
krijtbord. te bestellen.
*keldervondsten
Tot een uur voor
sluitingstijd

Het stout bier Vandeoirsprong

4.1

Laat je verrassen. Een mooie grote plank
met
ALC. 5,6%
allemaal lekkers van het huis. Leuk om te delen.
Bier met een zachte gebrande smaak, met hints van
drop en koffie. Erg smaakvol en toch maar 5,6% alcohol.
2 sneeën brood met 2 heerlijke goedgevulde
rundvleeskroketten. ALC. 5,0%

Kroon pilsener

3.15

Kroon is een even eigenzinnig als toegankelijk
bier. Door kenners omschreven als een zuiver,
Verschillende
soorten
brood met
met een
diverse
smeersels.
doordrinkbaar
pilsener
vleugje
bloemen en
hop in de neus.

Mandje brood met smeersels

4.5

2 sneetjes brood met oude kaas

4.75

Seizoensbier,
specials
& keldervondsten
2 sneetjes
brood
met ACHTERHAM

4.75

De Brouwer Vandeoirsprong kan haast niet wachten
op de wisselende jaargetijden. Het Seizoens Bier
Vandeoirsprong is soms streng klassiek en soms
verrassend frivool gekozen en gebrouwen. Dat geldt
ook voor onze specials. Daarnaast hebben we ook de
zogenaamde keldervondsten. Bieren die letterlijk
in onze kelder stonden. De een exclusief, de ander
gewoon lekker. Maar in alle gevallen: op = op!
Dus wees er snel bij.

Tosti Ham & Kaas

5.0

Portie Friet met Mayo

3.5

Portie aardappelwedges met aioli

4.5

Vraag aan de bar of het personeel naar Het Seizoens
Kijk
op van
onze
krijtborden
voorvoor
onzedewisselende
daghap
Bier
dit
seizoen. Kijk
specials en
de
en keldervondsten
weekmenu’s.
op het krijtbord.

