
Wij zien u graag weer 
bij Brasserie Meer

Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag 
van 10.00 tot 17.00 uur

vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 21.00 uur

Pastoriepad 3, Loppersum
0596 571783

www.brasseriemeer.nl
gastvrij@brasseriemeer.nl

Onder de 18 schenken wij geen alcohol

SPECIAAL

BIER
kaart

SPECIAALBIEREN
Ontdek ons assortiment 
speciale bieren.

Bier. Meer dan pils alleen. 
Ontdek de grote varieteit 
in biersoorten. Van 
krachtig en verfijnd, tot 

complex en fruitig. Geniet met al uw zintuigen 
van bier. Ervaar de geuren, de kleuren en de 
smaken. Omdat bier een kwestie van smaak 
is, is er voor iedereen een mooi bier. Van een 
bitterzachte pilsener tot een krachtige tripel, 
van een volmondige weizener tot een rijke, volle 
quadrupel.

Alle bieren hebben iets speciaals. Noem het 
karakter, Proef het zelf en ontdek uw nieuwe 
favoriet. Proost



LA CHOUFFE 

is een ongefilterd 
blond bier, zowel 
hergist op vat als 
op fles. Het is een 
aangenaam fruitig 
bier, gekruid met 
koriander en een 
lichte hopsmaak. 
Alcohol 8,0%

Liefmans Fruitesse

Sprankelende aperobier met 
zijn lichtrode kleur komt 
helemaal tot zijn recht in 
het stijlvolle, maar speelse 
Liefmansglas. Geniet van 
de frisse & intense smaak 
van aardbeien, frambozen, 
krieken, vlierbessen en 
bosbessen. Alcohol 4,2%

Hoegaarden Wit

Pittige koriander en een 
vleugje sinaasappelschil geven 
Hoegaarden Wit (4,9%) een 
extreem verfrissend karakter en 
verrassend zachte smaak

Hoegaarden Radler 
Lemon & Lime

Hoegaarden Radler Lemon & 
Lime is de natuurlijke mix van 
Hoegaarden Wit met het sap 
van citroen en limoen. Alcohol 
2,0% 

Skuumkoppe

Skuumkoppe van de 
Texelse Bierbrouwerij is 
een karaktervol donker 
witbier dat smaakt in ieder 
jaargetijde. Alcohol 6,0%

Hertog Jan Weizener

Hertog Jan Weizener (5,7%) is een 
verfrissend tarwebier met een 
robuuste, volle smaak. Volmondig fris, 
fruitig, kruidig, licht-granig met een 
tarwezuurtje

Hertog Jan Lentebock

Hertog Jan Lentebock (7,2%) is een 
goudgeel voorjaarsbier met een 
fruitige smaak en stevige afdronk. 
Romig en fruitig. 

Hertog Jan Pilsener

Hertog Jan Pilsener (5,1%) is een 
stevig goudblond bier met een 
mooie, dichte schuimkraag, een volle 
smaak en een aangenaam bittere 
afdronk


