
TAPBIERENTAPBIEREN

ALC %: Alcoholpercentage

IBU: IBU is een afkorting dat staat voor International Bitterness Units. IBU geeft 
de uit hop afkomstige bitterheid in bier weer. Aan de hand van het IBU-getal 

kan er een schatting worden gemaakt in hoeverre het bier bitter zal smaken of 
niet. Hoe hoger de IBU, hoe bitterder het bier van smaak is.

Because your friends
 just aren’t that interesting.

Geniet maar drink met mate(n).

Brand Weizen 4,25
Weizen
ALC %: 5.1 - IBU: N/A
In Wijlre gebrouwen volgens traditioneel Beiers recept. Geliefd in 
zowel de zomer als de winter door een oase van fruitige en licht 
kruidige smaken. Eens per jaar hoofdrolspeler in de week dat Sittard 
de tent op zijn kop zet met de Oktoberfeesten.

Texels Skuumkoppe 4,25
Donker Tarwebier
ALC %: 6 - IBU: 15-20
Gebrouwen op een eiland. De trots van Texel. Vernoemd naar de 
door strandjutters gevonden naam voor de witte schuimlaag op de 
golven. Robuust en recht door zee. Écht Texels bier. Een bier voor 
ieder seizoen.

Affl  igem Dubbel 4,25
Donker
ALC %: 6.7 - IBU: N/A
Een pronkstuk. Trouw en volgzaam. Zoet en zacht. Geliefd bij onze 
Zuiderburen, maar vooral bij onze vaste gasten. Een pinda smaakt 
bij de Affl  igem Dubbel zo veel beter.

Filou 4,25
Blond Ale
ALC %: 8.5 - IBU:18
Deze batteraaf, sterk en gekruist met Belgische en Tsjechische 
aromahoppen blijft gewoon lekker en ondeugend.. Jaar in, jaar uit. 
Heeft een vast plekje veroverd bij Mich, speciaal voor Dich.

Jopen Thrice as Nice (wissel) 4,95
Triple NEIPA
ALC %: 9.5 - IBU: 25
Iets liever dan zijn voorganger, de Jopen Heavy Cross. Iets frisser ook 
en daardoor net wat gevaarlijker. Heerlijk voor iedere dag van het 
jaar.



FLESBIEREN / BLIKBIEREN

Erdinger Weissbier 4,75
Weizen
ALC %: 5.3 - IBU: N/A
Een traditionele Weizen gebrouwen naar het Reinheitsgebot. De 
Duitse evenknie van de Brand Weizen. Baas boven baas. Proef zelf!

Duvel 4,75
Sterk Blond
ALC %: 8.5 - IBU: N/A
Dé referentie onder de zware bieren. Zeg je Duvel, dan zeg 
je koppijn. Maar wie voor d’n Duvel niet bang is waagt zich 
hieraan. Pittig en prikkelend. Een Duvel is zowel de volmaakte 
dorstlesser als het ideale aperitief.

Liefmans 3,95
Fruitbier
ALC %: 3.8 - IBU: N/A
On of off  the Rocks. Het kan beide. Drinkt zeker in de zomer als 
limonade weg. Fruitig en zoet. Paai de vrouwen, doe eens Lief 
man(s)!

Kasteel Rouge 4,75
Fruitbier
ALC %: 8 - IBU: 8
Fruitbier is voor vrouwen.. Zegt de menigte. Maar lieve mannen, 
jullie hoeven je absoluut niet te schamen met dit overheerlijke, 
zware kersenbier. Drink hem niet te rap en niet op stap, het is 
namelijk een verraderlijke gap.

Kasteel Donker 4,75
Donker
ALC %: 11 - IBU: 14
Gooi koffi  e, chocolade, karamel en een afgemeten hoeveelheid 
alcohol van 11% in de blender. Dit is het resultaat. Het 
allereerste trappistenbier van Van Honsebrouck. Vol met een 
zoete aanzet.

Kasteel Tripel 4,75
Tripel
ALC %: 11- IBU: 27
Geen woorden aan vuil maken. Puur genieten. Klaar.

Desperados 4,75
ALC %: 5.9 - IBU: N/A
Bier uit Mexico met een vleugje tequila. Met óf zonder Limoen. 
Pak die Sombrero en relax. Tranquillo!

Corona 4,75
ALC %: 4.5 - IBU: N/A
Bier uit Mexico. De schittering van condens op de blanke fl es 
maakt dit frisse bier af. Er gaat weinig boven een zomerdag op 
het terras, met vrienden en fl essen Corona in overvloed.

Brouwerij ’t IJ - IJwit 4,75
Witbier
ALC %: 6.5 - IBU: N/A
IJwit is een gevaarlijke, maar frisse doordrinker. Bevat meer 
alcohol dan een standaard witbier. Licht troebel en mooi goud 
van kleur.

Jopen Mooie Nel 4,95
IPA
ALC%: 5 - IBU: 18
Deze knapperd overspoelt je met zijn fruitigheid en zijn frisse 
afdronk, welke enige sporen van hop kan bevatten. Met het 
drinken van de Mooie Nel kom je tevens aan je dagelijkse portie 
fruit, door de tonen van abrikoos, lychee en papaya.

Uiltje Dr. Raptor 4,95
Imperial IPA
ALC%: 9.2 - IBU: 75
Dr. Raptor is een uitgesproken IPA met 8 verschillende soorten 
hop. Behandel de dokter zorgvuldig. Laat je betoveren door 
dit bijzondere en frisse, maar gevaarlijke meesterwerk van 
Dr. Raptor.

Uiltje Bird of Prey 4,95
IPA
ALC%: 5.8 - IBU: 50
Wat een fenomeen! Altijd hoppig, fris én fruitig! Als liefhebber 
van een IPA, ben je bij deze roofvogel aan het goede adres. Een 
ideale dorstlesser.
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Uiltje Dikke Lul 3 Bier 4,95
Extraordinairy Hoppy Pale Ale
ALC%: 5.6 - IBU: 60
Bij Ich & Dich zijn wij gecharmeerd van de magnifi eke Ales van 
Brouwerij het Uiltje. De Dikke Lul is een mooie gebalanceerde, 
en hoppige Pale Ale in de kracht van zijn leven. De naam spreekt 
boekdelen.

Tripel Karmeliet 4,75
Belgian Tripel
ALC %: 8.4 - IBU: 16
Een recept dat sinds 1679 nimmer gewijzigd is. Wat zullen ze 
toen gedronken hebben! Nog steeds de allerbeste Tripel volgens 
velen, al dan niet gehypet. Maar toch. Onweerstaanbaar lekker.

Amstel Radler 5,75
Radler
ALC %: 2 - IBU: N/A
Een natuurlijke mix van Amstel Bier en citroenwater. Heerlijk na 
inspanning of op een zomers terras!

Verder heeft Ich & Dich een of enkele seizoenbieren op tap. 
Ook worden er regelmatig speciaal bieren toegevoegd aan ons 
assortiment. Vraag hierom bij een van onze medewerkers of 
bekijk het krijtbord binnen aan de bar.

Ich & Dich heeft ook een alcoholvrij aanbod!

Check jouw bier in via 
Untapdd bij Café Ich & Dich


