SINDS 2015

DE

BROUWERIJ
VANDEOIRSPRONG

www.vandeoirsprong.nl

29 FEBRUARI

AGENDA
de rest

Kalahari
Coffee
2.25
OPEN
RONDLEIDING
Ons mooie biologische koffiemerk. Uiteraard 100%

Wil je wat meer waten over onze geschiedenis, onze mooie
fairtrade.
Als lekkere
enige koffiemerk
ter wereld
wordt wij
locatie
en ons
bier? Om 15.30
uur verzorgen
dezeopen
koffie
CO2-neutraal
gebrand.
Hiervoor worden
een
rondleiding
op onze
brouwerij!
de pitten van olijven gebruikt. Restafval dus.
Wil je hierbij zijn? Graag even vooraf aangeven via
Uit onderzoek bleek dit, tot ieders verrassing, de
depost@vandeoirsprong.nl.
perfecte brandstof voor het branden van de bonen.
Kalahari betekent overigens ‘grote dorst’.

19 MAART

Tea Quiero
thee
2.25
Essen
und
Pubquiz
Tea Quiero is thee van het Spaanse merk Catunambu,
Op donderdag nét voor ‘das Bayerische wochenende’
koffie- en
De naam
is voor
een speelse
beginnen
we theebranders.
in stijl met een
pubquiz
€3,- p.p.
variatieaan
op de
“tebar
Quiero”,
Ik hou van jou.
Opgeven
of via ofwel:
depost@vandeoirsprong.nl.
Het is biologische Fairtrade thee van hoogwaardige
grove bladeren in acht verschillende smaken.

20 MAART

Chocomelk
3.15
Bier
und gemutlichkeit
Onze warme chocolademelk maken we met chocolade van
Op vrijdag openen we ‘das Bayerische wochenende’.
het Belgische
merk Callebaut. Deze internationaal,
Vanaf
16.00 uur.
hooggewaardeerde chocolade is van uitstekende
kwaliteit, duurzaam en eerlijk. In de eerste plaats
voor de cacaoboeren. We gebruiken de Callets van
Callebaut. Kleine chocolade druppels die we smelten
in warme
cappuccino
melk
van Lattiz voorlangs
de echte
Bier
kulinarisch
is een
verkenningstocht
mooie
chocomelken
sensatie!
gerechten
passende bieren. Een 5-gangen diner met

21 MAART

Bier Kulinarisch

traditionele Duitse gerechten en bijpassende Duitse
(gin normaal/gin speciaal)
bieren. Ook biersommelier
Joris von Esch en onze Duitse
Het Martin
premium
ginerbij.
label Kosten
uit Noord-Brabant
in vier
kok
zijn
inclusief bierarrangement
variëteiten.
Zachte
London
Dry,
bedragen
€ 49,50
p.p.kruidachtige
Deze prijs is
inclusief
frisse en zoeteamuses,
Oriental
Citrus of
Twist
bieraperatief,
tafelwater
enTangerine
uitleg door
een
en de smaakexplosie
Smooth
Wasabi.
Ginbeschikis
biersommelier.
Let op:
beperkt
aantalSkully
plekken
kwalitatief
hoogwaardige
gindepost@vandeoirsprong.nl.
met als motto: Life is
baar,
dus reserveer
snel via
too short,
enjoy
Aanvang
18.30
uur.every second. Wij zeggen: krek.

Skully Gin

7.95/8.95

21 MAART

Wij hebben
ook frisdranken (vanaf 2.4),
OPEN
RONDLEIDING

Wil
je wat meer
over
onzeengeschiedenis,
alcoholvrij
bierwaten
(vanaf
3.15)
rosé, rode enonze mooie
locatie
en ons
lekkere
bier? Om 15.30 uur verzorgen wij
witte wijn
(vanaf
3.95).
een open rondleiding op onze brouwerij!
Wil je hierbij zijn? Graag even vooraf aangeven via
depost@vandeoirsprong.nl.

Het museum Vandeoirsprong
22
MAART
Ons museum is altijd open voor

onze gasten.

Dus je bent welkom om naar de koperen brouwketel,
Weizenbierfestival

We
inde
ons
Proeflokaal
(of bij mooi van
weer
de organiseren
machines en
grote
vergistingsketels
buiten)
een De
heus
Weizenbierfestival.
serveren
brouwerij
Kroon
te kijken. MaarWeecht
leuk lekkere
Duitse
en tappen dezodat
beste je
Beierse
wordt
hethapjes
met rondleiding
alle bieren.
sterke Zo
sluiten
we te
‘Das
bayerische
Vonderherkunft’
verhalen
horen
krijgt Wochenende
en de eeuwenoude
ongedwongen en in stijl af. Kom lekker genieten van al
gastenkamer en de nagelnieuwe brouwerij te zien.
het moois dat Beieren biedt! De entree is gratis. We
Inclusief twee glazen bier € 9,50 per persoon.
zijn geopend vanaf 15.00 uur.
Aanrader. Wel even reserveren.

Het hele Duitse weekend is de daghap: Duitse biefstuk
voor €11,- of Schweinhaxe voor €15,-.
Incl soepje en dessertje. (tussen 16.00 - 20.00 uur)

Zou je ons een beoordeling willen geven?

Volg ons op Facebook en Instagram.
Beoordeel ons op Tripadvisor.
Alvast bedankt en
hopelijk tot ziens!

VOORGERECHTEN

Brabants worstenbroodje

2.5

Ambachtelijk worstenbroodje van bakkerij Houben.

kaas
ZALM

6.07.5

Portie
jonge zalm,
en oude
kaas, geserveerd
met
Huisgerookte
crostini,
honing-mosterdsaus.
Franse uitjes, augurk en mosterd-dille-saus.

PASTRAMI

worst
Gerookt

7.5

9.0

en gepekeld rundvlees, crostini, parmezaan,
olijven,
mosterdmayo.
Een
portie
heerlijke boerenmetworst van
de gildeslager en een Italiaanse salami.
Met mosterd-dille-saus, Franse uitjes en augurk.
Geitenkaas, honing, crostini.

SALADE GEITENKAAS (KLEIN)

Brabantse boerenmetworst (210 gram)

SOEP VAN DE DAG

6.5

9.0/4.5

4.75

Aan een stuk om zelf te snijden met Franse ui,
Brood, en
kruidenboter.
augurk
een mosterd dille saus.
Vers gemaakt door gildeslager Joep Smits.
Per hele of halve worst te bestellen.
Kruidenboter, aïoli, tapenade.

BROOD MET SMEERSELS

3.95

Duivelse gehaktballetjes (10)*

7.0

MENU

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

Yakitori spiesjes (6)*

7.5

DAGHAP

Heerlijk gegrild kippenvlees op een
bamboespiesje
met onze
een milde
yakitori-saus.
Vraag er naar bij
medewerkers,
of kijk op
één van de krijtborden.

Tatsuta kipcrunch (6)

8.0

HOUTHAKKERSSTEAK

Malse kippendij in tempurabeslag,
Procureur, stroganoffsaus.
gemarineerd
met gember, soja en knoflook.
Geserveerd met een sojasausje.

11
13

SATÉ

12.75

Uit de oven, gegratineerd met kaas en bedekt
met jalapeño pepers, crème fraîche en chilisaus.
Gepaneerde varkensfilet, champignonsaus.

SCHNITZEL

13.75

Nachos pulled pork*

9.5

Kipspies,vega*
satésaus.
Nachos

7.5

lamsstoof

14.5

Uit de oven, bedekt met pulled pork,
Stoofpotje, dubbel
Vandeoirsprong.
barbecuesaus
en gegratineerd
met kaas.

Kibbeling
GEGRILDE KIP

6.5
12.75

BROODJE HAMBURGER (175 GR.)
Runderburger, tomaat,
ui, augurk,
Bourgondische
bitterbal
(8) burgersaus.

7.5

Kip, bacon,
bbq-saus.
Heerlijk
verse
kibbeling met –zoals het hoort–
een remouladesausje.

9.5

De beste bitterbal met speciaal geselecteerd
draadjesvlees en een mosterdsaus.
Runderburger, tomaat, ui, augurk, cheddar,
burgersaus.

BROODJE CHEESEBURGER

10.5

Vlammetjes (8)

6.5

BROODJE HAMBURGER XXL (350 GR.)

16.5

Gevuld met pittig gehakt. En om het af te
toppen uiteraard geserveerd met chilisaus.
Runderburger, tomaat, ui, augurk, cheddar, bacon,
burgersaus.

Garnalenkroketjes (8)

7.0

VISPANNETJE

14.5

Rijkelijk gevulde garnalenkroket
met
Vis,lekkere
fruits chilimayonaise.
de mer, kreeftensaus.

snacks
(8)
FISH & CHIPS

Bitterbal,
borrelbal,
mini kipcrush, nasihapje,
Gebakken vis,
ravigottesaus.
bamihapje, kaassoufflé, frikadel, hete donder.
Geserveerd met mayo en curry.
Spinazie, ricotta.

7.0
12.5

MEDITERAANS TAARTJE

bal & brood*

SALADE GEITENKAAS (GROOT)

Een heerlijke gehaktbal van de Ballenkoning.nl
Geitenkaas,
honing.
met
verse jus,
bierbostelbrood van de
Oirschotse bakker en een mosterd-dille-saus.

BROODJE VEGABURGER

Vegaburger,
Sticky
ribs*tomaat,

ui, augurk, burgersaus.

Langzaam gegaarde sticky ribbetjes
van Van Gerven Vlees, afgelakt met
Mayonaise.
Teriyaki
marinade.

11

6.75

11.5
9.5

6.75

PORTIE FRIET

3.5

PORTIE MAYO

1

gerecht
* TotVegetarisch
een uur voor
sluitingstijd te bestellen.

KINDEREN
het bier
FRIET
MET FRIKANDEL
OF KROKET ALC. 5,0%
Het Zwickel
bier Vandeoirsprong

4.75
3,5

FRIET MET KIPNUGGETS

4.75

PANNENKOEK

4.75

Frietjes, frikandel/kroket, appelmoes.
Een ongefilterd en ongepasteuriseerd
ondergistend bier. Onze variant op een Pils.
Een echte dorstlesser.
Frietjes, kipnuggets, appelmoes.

Het Amber bier Vandeoirsprong

ALC. 5,7%
Pannenkoek, stroop, suiker.
Een moutig en licht bitter bier. Erg toegankelijk
en erg smaakvol. Uiteraard amberkleurig.
Tomaat, mozzarella.

3 PICCOLINI PIZZA’S

4.1

3.5

Het Weizen bier Vandeoirsprong ALC. 5,6%

4.1

DESSERTS

Een licht troebel tarwebier met een kruidige g
eur en smaak. Heerlijk verfrissend.

KAASPLANKJE
Het Dunkelweizen bier Vandeoirsprong ALC. 6,5% 7.25
4.1
4 soorten kaas, brood, dip.
Moutige, zoetige smaak met een bitter tintje door
de gebruikte hoppen en geroosterde mout.

CHOCOLADE SOUFFLE

5.25

Het dubbele
bier Vandeoirsprong ALC. 6,7%
Nougatine
ijstaart

4.1
4.75

Slagroom, poedersuiker.

Klassieke zachte dubbel met een zoete smaak en
Slagroom.
een hint van de gebruikte gebrande mout.

HET LEKKERS

Het tripel bier Vandeoirsprong ALC. 8,4 %

4.1

Een helder blonde tripel met kruidige, zoete geur en
smaak. Ondanks z’n alcohol drinkt hij heerlijk door.

Plankje Bierkaas

8.5

Het o.p.a.
bier(JONG
Vandeoirsprong
ALC. 6,1%
PLANKJE
Kaas
& OUD)

4.1
7.5

Plankje worst

7.5

Amsterdams uitje, augurk, honing-mosterdsaus.
Een volmondige
heerlijk
hoppig en dus bitter
Amsterdams
uitje, augurk,
honing-mosterdsaus.
bier. Een knipoog naar de IPA stijl, Alleen dan
uit Oirschot.
Amsterdams uitje, augurk, honing-mosterdsaus.

Duivelse
Gehaktballetjes
(8 STUKS) ALC. 3,0% 6.5
het Session
I.p.a. bier Vandeoirsprong
4.1
Duivelse
saus, stokbrood.
Een smaakvol,
hoppig bier dat door zijn lagere
alcoholpercentage van slechts 3,0 procent lekker
door drinkt. Ideaal voor de grote dorst in het
Kaas,
pepers, crème fraiche, guacamole, chilisaus.
zonnetje!

Nacho’s

7.5

Nacho’s Pittig gehakt

8.5

Het stout bier Vandeoirsprong

4.1

ALC. 5,6%
Kaas, duivelse saus.
Bier met een zachte gebrande smaak, met hints van
drop en koffie. Erg smaakvol en toch maar 5,6% alcohol.
Kruiden, ravigottesaus.

Kibbeling

BOURGONDISCHE
(8 STUKS)
Kroon pilsener bitterballen
ALC. 5,0%

7

8
3.15

Grove mosterdsaus.
Kroon is een even eigenzinnig als toegankelijk
bier. Door kenners omschreven als een zuiver,
doordrinkbaar pilsener met een vleugje bloemen en
Chilisaus.
hop in de neus.

Vlammetjes (8 STUKS)

Garnalenkroketjes (8 STUKS)

7.5

Chilimayonaise.

Seizoensbier, specials & keldervondsten

De Brouwer Vandeoirsprong
2 kroketten
met brood

7

7.25

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

Tosti Ham & Kaas

5

Gemengde snacks (8 STUKS)
SNACKPLANK

7.5

22.5

8 soorten
lekkere
Vraag aan
de barhapjes.
of het personeel naar Het Seizoens
Bier van dit seizoen. Kijk voor de specials en de
keldervondsten op het krijtbord.

