DRANKEN

KAART

Welkom bij Café Breurs
Café Breurs, gezellig authentiek café in hartje
Sevenum. In huidige vorm sinds 2016 en wij staan
geen moment stil.
Breurs staat met name bekend om de gezellige
borrel- en feestavonden voor jong en oud. Je kunt
hier doordeweeks en in het weekend terecht voor
een lekkere borrel & hapjes.
Daarnaast beschikken we over een sfeervolle zaal
waar we met regelmaat een feestje organiseren.
Ook een prima locatie om zelf een (besloten) feest
of borrel te geven. Er is veel mogelijk bij Café Breurs.
Check onze Facebook - & Instagram-pagina.
Cheers!

breurs
@breurs
breurs.com
@

*web-versie van onze drank- borrel-kaart. Prijzen zijn beschikbaar op de kaarten in ons café

Bieren

Tripel

Wij wisselen vier verschillende bieren van de tap en hebben buiten de
kaart lekkere seizoensbieren en diverse fraaie bieren die we zo nu en
dan tegenkomen. Vraag ons gerust en check deze kaart. Cheers!

Gajes is niet voor doetjes. Het is een stoere hoppige
tripel met een krachtig citrusprofiel.

Van de tap

Heineken fluitje
Heineken vaasje/ellipse

Bruut Gajes Tripel

Affligem Blond

5,0%
5,0%

6,8%

5,8%

6,0%

Brugse Zot

6,0%

Cornet Oaked

8,5%

Delirium Tremens

8,5%

Een flinke scheut alcohol ontvlamt als het ware
in de mond, die de tong en het gehemelte werkelijk opwarmen.

Duvel

8,5%

Een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een
verfijnd aroma en en een uitgesproken hopkarakter.

Duvel 6,66

6,6%
5,5%

Een fris en soepel blond bier, met een klein zoetje en
frisse tonen van sinaasappel en citroen.

La Chouffe Blond

8,0%

Dit kabouterbier is aangenaam fruitig, gekruid met koriander
en een lichte hopsmaak.

Lamme Goedzak

7,0%

Deze blonde Bourgondiër heeft de perfecte balans
tussen fruitigheid en prikkelende bitterheid.

Wilderen Goud
Zoete aroma’s met een licht hop karakter maken dit
een soepel, smaakvol doordrinkbaar bier.

8,0%

Een traditioneel abdijbier, gebrouwen volgens
de klassieke ‘Tripel-stijl’.

9,0%

Dit amberblond bier heeft een licht zoete aanzet,
met lichte bitterheid en toetsen van banaan en citrus.

Wilderen Kanunnik Tripel

8,2%

Een zachte en kruidige tripel met hergisting op fles en
een milde afdronk door het gebruik van fijne hopsoorten.

Rijk & Donker
Affligem Dubbel

6,8%

Abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel,
karamel en een zoet karakter.

Deze Duvel is zacht, expressief en heerlijk doordrinkbaar.

De Eeuwige Jeugd - Gleuvenglijder

8,0%

Bijzonder aromatisch vol exotisch fruit met een
complexe hopbitterheid door ‘dry hopping’.

Straffe Hendrik Tripel

Cornet Oaked (met verse eik) en dat proef je
terug. Tonen van vanille en hout brengen body in dit bier.

8,0%

Een klassiek trappistenbier met fruitige geuren van
perzik en abrikoos zijn gecombineerd met een bloemige geur.

St. Bernardus Tripel

Moutig, zoet licht fruitig met een bittere afdronk.

8,4%

Een fris, fruitig en kruidig karakter waarin je banaan,
sinaasappel en vanille kunt ontdekken.

Schelde Hop Ruiter

Vriendelijk en zacht met een licht zoete smaak
en de frisheid van citrus.

9,0%

Dit goudblonde bier wordt gekozen voor wie houdt
van een zwaarder, ietwat kruidig en verfrissend bier.

La Trappe Tripel

De nieuwe Blondie is een zacht blond bier met
een frisse kleur en licht moutige aroma’s.

Bronckhorster - James Blond

Gouden Carolus Tripel

Karmeliet Tripel

Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en een
vleugje vanille.

Brouwerij ‘t IJ - Blondie

9,2%

Heeft een aroma van citrus, tropisch fruit,
karamel en koriander.

En vergeet niet te vragen naar de wisselbieren van de tap!

Blond

De Molen - Heen & Weer

8,0%

Gouden Carolus Classic

8,5%

Een klassieker met volle, zoete, donkere smaken
zoals karamel en chocolade.

Gouden Carolus Whisky Infused

11,7%

Krachtig van smaak met smaken als vanille, eikenhout
en chocolade. Het bier is geïnfuseerd met whisky.

La Trappe Dubbel

7,0%

Een vol moutige en karamelzoete smaak met een
subtiele, zoete invloed van dadels, honing en gedroogd fruit.

La Trappe Quadrupel

10,0%

Een volle, verwarmende en intense smaak. Moutig
met zoete tonen van dadel en karamel.

6,2%

St. Bernardus - Abt 12

10,0%

De absolute top in de hiërarchie van de
St. Bernardusbieren en volgens origineel recept uit 1946.

Wit/Weiss
Brand Weizen

Fris & Fruitig
5,1%

Een Weizen uit Limburg volgens traditioneel Beiers
recept. Heerlijk fris met zachte afdronk.

Brussels Beer Project - Grosse Bertha

(30cl)
(50cl)

6,5%

Amstel Radler

Bacchus Kriekenbier

Wanneer Brussel, München ontmoet. Het resultaat
van de mix tussen de recepten van een tripel en Hefeweizen.

De combinatie van zoet en zuur is een aanrader
voor de liefhebbers van verfrissende fruitbieren.

Erdinger

5,3%

Bacchus Frambozenbier

5,0%

Corona

Een fris en licht zurig smakend Hefe Weissbier met
aroma’s van banaan en kruidnagel.

Franziskaner

Delirium Red

6,5%

Desperados

8,0%

Dit Belgisch fruitbier bevat zoete en zure smaken
van o.a. rood fruit, kersen en amandel.

5,0%

Desperados Lime

Verfrissend witbier vol koriander, citroen en
kardemom uit Amsterdam.

Desperados en de verbazingwekkende frisheid van
cactussen limoen.

IPA/NEIPA

Jillz original

Brewdog - Punk IPA

4,5%

5,9%

Het bittere van bier gecombineerd met het zoete
van tequila. Ideaal voor elke party.

Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk
lekker doordrinkt.

Two Chefs White Mamba

5,0%

Lekker fruitig, fris en licht zurig. De frambozensmaak
overheerst en dat zorgt voor een heerlijk biertje.

5,5%

Weizenbier, sprankelend fruitig karakter met
lichte bitterheid.

‘t IJ IJwit

5,8%

Een Mexicaans zoetig fris biertje met een
Tequila smaak, uiteraard met citroen.

Dit frisse tarwebier is elegant en fijn verfrissend met
hinten van banaan en citrus.

Paulaner

2,0%

Radler is de verfrissende mix van Amstel Bier
met citroenwater.

5,4%

5,0%

Een verfrissende sparkling cider met alcohol
gemaakt van appels.

Dit fruitige bier zit barstensvol tropisch fruit zoals
mango, papaya, ananas en lychees.

Kasteel Rouge

Brouwerij Kees - Hazy Sunrise

Kasteel Rouge is een unieke mélange van
Kasteel Donker en zoete kersenlikeur.

7,1%

3,0%

8,0%

Het is een sappige NEIPA, barstenvol met
tropische fruitsmaken.

Liefmans Fruitesse

Brussels Beer Project - Juice Junkie

Parelend, sprankelend én boordevol fruit, wat wil
je nog meer om een avondje uit op smaak te brengen?

5,4%

In de geur & smaak zitten tropische aroma’s van
passievrucht, ananas, mango en andere gele vruchten.

Lindemans Pecheresse

De Molen - Water & Vuur

Een zoet fruitbier gemaakt van lambic met
daaraan toegevoegd perziken sap en suikers.

6,0%

Een voor De Molen begrippen zeer licht bier dat
bol staat van het citrusfruit, gras en kruidigheid.

Het Uiltje - Bird of Prey

Mort Subite Kriek Lambic
5,8%

Is it a bird? Is it a plane? It is... the Bird of Prey!
Een fruitige IPA bomvol Citra-, Chinook- en Moisac-Hop.

Jopen Mooie Nel IPA

6,5%

Oedipus - Polyamorie

VandeStreek - Hazy Weekend

Een zachtzuur doordrinkbaar fruitbier. Hét perfecte
cocktail alternatief!

Walhalla - Loki Golden IPA

5,5%

In de Noordse mythologie is Loki de god van leugens
en bedrog, maar dit bier liegt er niet om!

4,0%

5,0%

Licht zurig met veel tropische fruit tonen en aroma’s.

Rodenbach FruitAge
6,6%

2,5%

Een blend van jonge lambic die een jaar op
krieken heeft gelegen, lekker zoet, en 3 jaar oude
kriek voor de zure toets.

Een IPA met veel Amerikaanse hop die zorgt voor
bitterheid met veel fruitige tonen.

Frisse en fruitige aroma’s stuiven je glas uit en doen
je verlangen naar een volgende slok.

3,8%

3,9%

Wijnen

Frisdrank

Witte Wijn
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Wissel-wijn van Hemelse Wijn
Zoete witte wijn

Pepsi / Pepsi Max
Sourcy Rood / Blauw
Crystal Clear
Sisi Orange
7 Up
Lipton Ice Tea / Ice Tea Green
Royal Club Cassis / Tonic / Bitter Lemon
Royal Club Ginger Ale / Rivella
Royal Club Appelsap / Jus d’Orange
Red Bull

Rose Wijn
Grenache/Cinsault
Wissel-wijn van Hemelse Wijn
Rode Wijn
Pinot Noir
Wissel-wijn van Hemelse Wijn
Mousserende Wijn
Bepin de Eto Prosecco Spumante (0,75L)
Bepin de Eto Prosecco Spumante (1,5L)
Bepin de Eto Flavé Rosato Spumante (0,75L)
Moët & Chandon Brut Impérial (0,75L)

Alcoholvrij & Alcoholarm
Affligem Blond

0,0%

Het abdijbier zonder alcohol, heeft een rijke
smaak en een zachte fruitigheid.

Borrelhapjes

Amstel Radler

Brabants Worstenbrood
Tosti Ham - Kaas (Wit of Waldkorn)
Panini vlam
Panini kip
Gehaktballetjes
5 stuks | 10 stuks
Nacho Cheese Sticks 8 stuks
Puntzak friet
Bittergarnituur
20 stuks
2 pers. | 4 pers.
Nacho’s a la Breurs

Brand Weizen

Breursplank Classic

Vrijwit

Brood van Bakkerij Gommans met dips, olijven, diverse
kaas & worst en gehaktballetjes.

Breursplank XL
Brood van Bakkerij Gommans met dips, olijven, diverse
kaas & worst, gehaktballetjes, luxe snacks en verse friet
van Raedts Aardappelen.
De Breursplanken zijn tot 23:00 uur te bestellen.
Als je vegetarisch bent of allergieën hebt, houden wij daar natuurlijk
rekening mee.

0,0%

De verfrissende mix van alcoholvrij
Amstel bier en citroenwater.

0,0%

Alcoholvrije Weizen met een extra frisse
en fruitige smaak en een zachte afdronk.

Liefmans

<0,5%

Het overvloed van fruit maakt dit mooie
bier zonder alcohol een werkelijke topper.

VandeStreek Playground IPA

<0,5%

Fruitig en rijk van smaak dankzij het
gebruik van extra veel hop.

Een 0,5% witbier dat net zo lekker doordrinkt
als de originele IJwit.

0,5%

