
Drankenkaart

Op een prachtige historische plek 
in Ede bent u van harte welkom bij 

De HeidebrouwerijVolg ons op Facebook
Facebook.com/deheidebrouwerij

Warme dranken
Koffie  € 2,10
Espresso  € 2,10
Dubbele Espresso  € 3,75
Cappuccino  € 2,30
Latte Macchiato  € 2,50
Thee (diverse smaken)  € 2,00
Warme chocomel  € 2,75

Rondleidingen
 

Wilt u zien hoe ambachtelijk bier wordt 
gebrouwen? U kunt zich opgeven voor 
een rondleiding door één van onze 
brouwmeesters.
Van ma-zo minimaal 4 personen.

 
Prijs € 9,75 - alleen op afspraak.
 

Bierproeverij
Wilt u smaakexplosies ervaren? 
Het verschil proeven tussen pils en bier? 
Onder deskundige begeleiding wordt 
u ingewijd in de wereld van geuren, 
kleuren en smaken.

 
Prijs vanaf € 8,75 - alleen op afspraak.

Workshop bierbrouwen
 

Uw eigen bier, door u zelf gebrouwen? 
En zelfs met eigen etiketten? Dat kan! 
Onder begeleiding van onze Brouwmeester 
gaat u uw eigen bier maken. Tijdens een 
ongeveer 3 uur durende workshop wordt 
u ingewijd in de wereld van het brouwen.

 
Prijs vanaf € 47,50 incl. 4 flessen 0,75l door u gemaakt bier.

 

Heeft u iets te vieren en bent u op zoek 
naar een geschikte locatie? 

Bij de Heidebrouwerij zijn er verschillende mogelijkheden.

Neem contact op via info@deheidebrouwerij.nl of 
kijk op onze website www.deheidebrouwerij.nl

Ambachtelijk traditioneel met zorg gebrouwen bier



Pilsener
EEF
Premium pilsener mét smaak - verfrissend 
met een subtiel hoppige afdronk. (5,2%)
- Van de tap 0,25l  € 2,40
- Flesje 0,33l  € 2,00

Bieren
Edenoartje
Een heerlijk amberkleurig bier met 
licht- pittige afdronk. (5,5%) 
- Van de tap 0,25l  € 2,70
- Van de tap 0,33l  € 3,25
- Flesje 0,33l  € 2,75
- Fles 0,75l  € 6,25

Pegasus
Donkere Brown Ale. (5,5%)
- Flesje 0,33l  € 2,75

Vlinder Blond
Heerlijk bier met een zweem van sinaasappel 
in de smaak. (6,2%)
- Van de tap 0,25l  € 3,00
- Van de tap 0,33l  € 3,70
- Flesje 0,33l  € 2,90

Proefplankje
4 bieren met kaas of worst  € 9,50

Bites
Portie bitterballen (10 stuks) € 4,95
Kaasplankje  € 9,50
Worstplankje € 6,95
Schaaltje olijven  € 2,25

Wijnen
Witte wijn € 3,75
Rode wijn € 3,75
Rosé  € 3,75

Frisdranken
Coca Cola € 2,30
Coca Cola Light € 2,30
Coca Cola Zero € 2,30
Fanta € 2,30
Sprite € 2,30
Cassis € 2,30
Chaudfontaine Blauw € 2,30
Chaudfontaine Rood € 2,30
Bitterlemon € 2,30
Tonic € 2,30
Ice-Tea € 2,30
Nestea Green Tea € 2,30
Chocomel € 2,30
Fristi € 2,30
Jus d’orange € 2,30

Schulp sappen
Appel - Vlierbes € 2,45
Appel - Aardbei € 2,45
Appel - Cranberry € 2,45
Perensap € 2,45 
Appelsap € 2,45 

Bijen-Blond
Een fris goudblond bier, prettig doordrinkbaar 
met echte honing. (6,2%)
- Van de tap 0,25l  € 3,00
- Van de tap 0,33l  € 3,70
- Flesje 0,33l  € 2,90

Oehoe Donker
Dit donkere bockbier heeft een volle, zachte 
afdronk met een vleugje koffiesmaak (7,5%)
- Van de tap 0,25l  € 3,25
- Van de tap 0,33l  € 3,80
- Flesje 0,33l  € 3,00

Valk
Een bittere en kruidige amberkleurige 
India Pale Ale. (7,5%)
- Van de tap 0,25l  € 3,25
- Van de tap 0,33l  € 3,80
- Flesje 0,33l  € 3,00

Everzwijn tripel
Een stoere, krachtige lichtblonde tripel met 
een fijn aroma en zachte bitterheid. (8,5%) 
- Van de tap 0,25l  € 3,25
- Van de tap 0,33l  € 3,80
- Flesje 0,33l  € 3,00

Edelhert donker
Een gerijpt bier , prachtig zwaar en complex 
- om rustig van te genieten. (9,0%) 
- Van de tap 0,25l  € 3,50
- Van de tap 0,33l  € 3,75
- Flesje 0,33l  € 3,7 5

REAL PREMIUM PILSENER 
THE TASTE OF LUXURY


