
Gebrouwen door vrouwen
D E BA R

Heiniken - vaasje .................................................    325

Heineken 0.0% ................................................. 450

Alcoholarm- Jopen‘Nonnetje’ 0.3% / Erdinger ‘Weizen’ 0.5%......... 475

Jopen Glutenvrij - ‘Hop zij met ons’ .............................. 475

Wisseltap..........................................................  475 

Cold
wit

Zabú - Grillo, Sicilië 450  |  24
Een Sappige wijn uit Italië
hints van gele bloemen, perzikken en citrusvruchten  

rood
Luccarelli Rosso - Puglia, Italië                            450  |  24
Soepele rode wijn, met hints van rijp roodfruit en bosvruchten

Wijn

Overig bier

Gebrouwen door vrouwen

de  proeverij
Kun je niet kiezen? Neem dan de
proeverij en ga op ontdekking in de 
wereld van Gebrouwen door 
Vrouwen. Vind jouw favoriet! 5 proefglaasjes:  14   EUR

Appelsap - van schulp ........................................... 320

Gemeentepils - bruisend water uit de tap ........................ 180

Diverse koffies.......................................... vanaf 240

O.a. espresso, koffie, cappuccino, latte, flat white, macchiato

Thee - Diverse soorten............................................ 280  
Verse thee- munt of gember met citrus   ........................... 3
Warme chocolademelk................................... 3              

        volg ons:  facebook.com/gebrouwendoorvrouwen 
 #gebrouwendoorvrouwen | www.gebrouwendoorvrouwen.nl 

Sterk
Salmari - een donkere intense salmiak likeur ....................... 4
Jajem -  jonge jenever van nederlandse bodem ......................  450

Jameson - irish whiskey veelzijdig van smaak ........................ 5
Absolut vodka - rijke volle body................................. 5
Havana club - witte rum 3 jaar gerijpt ............................ 5
Olmeca blanco - tequila ........................................ 5
Beefeater - london dry gin .......................................... 5

Hot

Nootjes van Gotjé.............................................3
pecan, cashew, macadamia, wasabi notenmix

Bitterballen - rundvlees ............................. 650 | 12
6  of 12 stuks

Vegan bitterballen - oesterzwam ................. 7 | 13
6  of 12 stuks

Kaasstengels ............................................ 7 | 13
met chilisaus  / 6  of 12 stuks

Garnalenkroketjes .......................................... 9
met citroenmayonaise /4 stuks 

Vlammetjes (kan ook vegan)........................... 650 | 12
met chilisaus  / 6  of 12 stuks

Loempiaatjes (vegan)................................. 650 | 12
met chilisaus  / 6  of 12 stuks

Snackmix (kan ook vegetarisch)............................... 1350

bitterballen, kaasstengels, loempiaatjes en vlammetjes  12 stuks

Twister fries .................................................. 650

met sriracha mayo

PIN ONLY

Roze bunker limonade - 3
CITRUS BASILICUM, PEER MUNT 

of VLIERBLOESEM 
- geserveerd met 

bruiswater

Frisdrank - vanaf 280

FEVER-TREE GINGER BEER, GINGER ALE, 
 FEVER-TREE TONIC, 

COCA COLA,  COCA COLA ZERO , 
LIPTON ICE TEA GREEN

Onze bittergarnituur wordt geleverd door de Haagsche Croqquetterij

wifi:  Gast_gebrouwen_door_vrouwen_bar
pass: Welovebloesemblond Online?    

Say  hi!

snacks



De speciale smaak komt van de 
gin kruiden die aan het bier zijn 

toegevoegd. Dit bier is perfect
voor ieder moment van de

 week, altijd en overal.

Alc. 6.0%

 De vlierbloesem zorgt voor een 
bloemig aroma en geeft een
frisse afdronk. Het  perfecte 

bier om de bloemetjes mee 
buiten te zetten.

Alc. 6.2%

De tripel is een ambachtelijk 
bier en een recept van het 
allereerste uur. Zo lekker 
dat het tricky kan zijn, 
dus zorg dat je ‘m
de baas blijft!

Alc. 7.8%

The delicate flowerThe delicate flower

The one that never sleepsThe one that never sleeps

The big bossThe big boss

Citrus Paradisi is een witbier 
gebrouwen met grapefruit en 
citroengras. Neem een slok en 
waan jezelf op een tropisch 

eiland. 

Alc. 4.8%

The beer from paradiseThe beer from paradise

Gember Goud is een lichte Pale Ale 
met een pittige gember twist 
en een goud randje. Dit bier is 
geïnspireerd door ginger beer, 
maar dan nóg lekkerder!

Alc. 4.6%

“Trick or treat!“ Pumpkin 
Party is een oranjekleurig
 pompoenbier naar Ameri-

kaans voorbeeld. Don’t 
be scared, just try it....

Alc. 6.9%

Glüh Weizen is een donker 
witbier met de kruiden van  

Glühwein: steranijs, kruid-
nagel, kaneel en sinaas-
appel. Après- ski in eigen 

land: “Jetzt geht los!”

Alc. 6.5%

The seaweed superheroThe seaweed superhero

The one that says booThe one that says boo

Jetzt gehJetzt geh''t lost los

“Hop, hop, hop: This is happening.” 
Hop and Happening is een Pale Ale

met bittere tinteling. Dit 
is ons meest hoppige 

biertje ooit! 

Alc. 4.5%

The hoppy legendThe hoppy legend

HOP &   HappeninganD

Zon, Zee, Strand en BIER! 
Zonnig Zeewit is een lichte white
 ale in een blikje. In dit bier zit 

zeewier geplukt uit de 
Nederlandse Noordzee!

Alc. 3.8%

The number one spiceThe number one spice

Gember GoudGember Goud

de  proeverij
Kun je niet kiezen? Neem dan de proeverij en ga op ont-
dekking in de wereld van Gebrouwen door Vrouwen. 
Vind jouw favoriet!

fris | romig | weizen| zacht | gin kruiden

blond | bloemig | lente | vlierbloesem

vol | smooth | sinaasappel | ambachtelijk

fris | witbier | tropisch | citrusvruchten

spicy | gember | uitgesproken

hop | bitter | doordrinker

strand | zeewier
licht | zilte afdronk

 amber | herfst | nootmuskaat | kaneel

dunkelweizen | winter | kruidig | kaneel

Glas:  4 25 EUR 

Pint:  7 50 EUR

Pitcher:  25 EUR

Glas:  4 25  EUR 

Pint:  7 50  EUR

Pitcher:  25  EUR

Glas:  450  

Pint: 8  EUR    Pitcher:  27  EUR

Glas:  450  EUR 

Pint:  8  EUR

Pitcher:  27  EUR

Blik 33cL: 

450  EUR 

Glas:  450  EUR  

Pint: 8  EUR      Pitcher:  27 EUR

Vijf proefglaasjes:  14    EUR

T-shirt Unisex . in verschillende kleuren
Trui Unisex . in verschillende kleuren

16.5   EUR  
35   EUR

Tote-bag . van zwart stevig katoen 
Rompertje . in verschillende kleuren
Glas 25 cl met logo
Cadeaupakket . 5 verschillende bieren

8   EUR
12.5   EUR

3    EUR
14.5   EUR

BEN   JE   FAN   VAN   GEBROUWEN      DOOR     VROUWEN   OF   HEB   JE    EEN     CADEAU     NODIG?

Glas:  4 25 EUR 

Pint:  7 50 EUR

Pitcher:  25 EUR

Glas:  4 25 EUR 

Pint:  7 50 EUR

Pitcher:  25 EUR

Glas:  4 25 EUR 

Pint:  7 50 EUR

Pitcher:  25 EUR


