Cafe Kalkhoven
Café Kalkhoven bestaat sinds
1670 en is een van de oudste
bruine cafés in Amsterdam.
Het is een authentiek bruin
café met achter de bar nog de
vaten waaruit vroeger werd
getapt.
Cafe Kalkhoven biedt ook
lunchgelegenheid, zeven dagen
per week van 11.00 tot 16.00
uur. Probeer ons Broodje bal of
onze Tosti Kalkhoven.
Uiteraard kunt u ook een van
onze heerlijke bieren proeven.
Wij hebben diverse bieren
van de tap, zoals Heineken, De
Koninck, Affligem Blond, Affligem dubbel, Brand Weizen
of een van onze vele speciaalbieren van de fles.

Cafe Kalkhoven
Dating from the 1670’s, Café
Kalkhoven is an authentic
Amsterdam ‘brown café’ and is
one of the city’s oldest.
Today you can still see details
left over from our past including the barrels behind the bar
that were once used to store
and serve drinks.
We are open seven days a week
and serve lunch every day from
11am to 4pm where you can try
our delicious homemade meatballs or the Kalkhoven toasty.
Of course you can also sample
our wonderful range of beers,
including, on draught, Heineken, De Koninck, Aflligem
Blond, Alligem Double, Brand
Weizen or one of our bottled
beers.

bieren van de tap / draught beer
Heineken
Een lekker doordrinkbaar premiumbier. Een fris
pilsener, gebrouwen volgens traditioneel recept.
Alc: 5%

Heineken is the #1 premium beer of The Netherlands.
100% Barley malt, hops and pure water give this brew
unsurpassed clarity.

Heineken Fluitje
Heineken Vaas		
Heineken Pint		

Brand Weizen		
Dit bier heeft de karakteristieke hopbitterheid
door het gebruik van Saazerhop. Daarnaast zorgt
de zorgvuldig geselecteerde blend van tarwemout,
broeimout en pale ale mout, voor de karakteristieke
smaak van dit weissenbier. Alc: 5,1%
Based on a German Hefeweizen, Brand Weizen is brewed
using a combination of Saaz hops, specially selected malt
wheat and pale ale malt to create a distinctive complex
bitter taste with a citrus/ orange finish.

bieren van de tap / draught beer
De Koninck			

Een amberkleurig bier van hoge gisting. Op traditionele
wijze gebrouwen uit water, gist, zuivere mout en zuivere
hop. Een echt natuurproduct dus. Qua smaak een soepele
aanzet met een hopbittere afdronk. Alc: 5,2%
An amber coloured top-fermented beer brewed in the
traditional style using water, yeast, and 100% pure malt
and hops: in other words a natural product. It has a malty
flavour with a slightly bitter finish that is satisfyingly thirst
quenching.

Affligem Blond		

Helder, vol blond abdijbier, laat zich makkelijk drinken
met een zachte, hoppige smaak en gouden kleur. Gebruik
van 100 procent natuurlijke gist. Verbazend frisse afdronk.
Alc: 6,8%

This blond abbey ale from Belgium is a highly drinkable,
golden coloured beer. The flavour is full and rounded
with a gentle finish that is surprisingly fresh. All in all a
balanced beer that is not too sweet and not too bitter.

Affligem Dubbel		

Een roodbruin abdijbier, gebrouwen met donkerbruine
mout. Het bier heeft een milde, licht kruidige smaak. Alc:
6,8%

A reddish/brown abbey double brewed with dark brown
malt. It has a fruity, bittersweet taste with a hint of herbs a
light toffee/caramel aroma. The finish is slightly bitter but
fruity.

bieren van de fles / bottled beer
Duvel				

Belgisch bier met een licht, fruitig-droog aroma. Zijn
droge en toch licht alcoholzoete smaak maakt het tot een
aangenaam bier met een uitgesproken hopkarakter. Alc:
8,5%

A strong natural Belgian pale ale with a subtle bitterness. Brewed using spring water, malt, selected Czech and
Slovenian hops and a special strain of yeast originating
from Scotland, it has a dry fruity aroma that gives way to a
slightly sweet taste and a bitter hoppy finish. A delightful
beer with an outspoken hoppy character.

La Chouffe			

Belgisch goudblond bier met een bruisend, sterk en kruidig karakter. Alc: 8%
A Belgian golden blond beer with a fruity flavour that is
spiced with coriander and a light hoppy taste. It is double
fermented first in the keg and then in the bottle for a dry
sparkling feel on the tongue. A beer that is highly rated by
experts and very popular with beer-lovers.

Orval				
Donker trappistenbier, gebrouwen bij de abdij Notre
Dame d‘Orval in de Belgische provincie Luxemburg.
Alc: 6,2%

This dark Trappist ale is brewed in Notre Dame d’Orval
abbey in Belgium. It is a complex and satisfying beer with
a mixture of citrus aromas, a crisp bitter hoppy taste and a
rewarding dry finish.

bieren van de fles / bottled beers
Westmalle Dubbel		
Donker, roodbruin trappistenbier met een lange,
droge afdronk. De smaak is rijk en complex, kruidig
met een fris bittere finale. Alc: 7%
A dark reddish-brown Trappist bottle conditioned beer
brewed in the Belgian abbey of Westmalle. It has a fruity,
caramel aroma, the fresh flavour of fruit and herbs and a
long lasting dry and pleasantly
bitter finish: another Belgian classic.

Westmalle Tripel		
Helder trappistenbier met een fruitige geur. Zacht en
romig in de mond met een heerlijk bittere afdronk.
Alc: 9,5%

A strong clear, golden yellow Trappist bottle-fermented
beer from the Westmalle Abbey. This is an exceptional
complex beer that delivers a fruity aroma, a creamy bittersweet taste and a deliciously bitter aftertaste.

Brugse Zot Dubbel		

Brugse Zot Dubbel is een volmondig en zwaarder bier dat
de liefhebbers aanspreekt. Gebrouwen van zes speciale
moutsoorten, die het bier een uniek en rijk aroma geven.
Alc: 7,5%

Brewed by the Brewery De Halve Maan in Bruges this
dark beer uses six different malts and Czech Saaz hops to
create a full flavoured hoppy beer. It has a unique bitter
taste that is widely appreciated by
beer-lovers.

bieren van de fles / bottled beers
Brugse Zot Blond		

Brugse Zot Blond is een makkelijk doordrinkbaar goudblond bier met een fluweelzachte smaak. Gebrouwen van
vier verschillende moutsoorten en twee hopvariëteiten.
Alc: 6%

The name of this golden blond Belgian pale ale can be
translated as “the fool of Bruges” and the beer itself is still
brewed in the centre of that city today using four different types of malt and aromatic hops. It has a bright citrus
aroma and a delicious fruity taste that makes it an eminently drinkable beer for all occasions.

Ciney Bruin			

Een edelbier van Belgische bodem, gebrouwen volgens
het originele recept. Dit is een diepbruin, bitterzoet bier.
Alc: 7%

This medium-dark brown double beer is one of the
“noble” beers from the Demarche Brewery in Belgium. It
has the aroma is of caramelized malt and yeast with a hint
of fruit, a slightly sweet malty taste with a creamy texture
in the mouth and a light bitter finish.

Ciney Blond			
Een edelbier van Belgische bodem, gebrouwen volgens het originele recept. Dit is een goudgeel kruidig
en fruitig bier. Alc: 7%
Another “noble beer” from the Demarche Brewery in
Belgium, this golden blonde beer has a balanced fresh
taste that is slightly bittersweet. The aroma hints at honey
and fruit and the finish is refreshingly crisp. This is a nice
drinkable blond beer.

bieren van de fles / bottled beers
Palm				
Op speciale wijze gebrouwen, waardoor het bier een
volmondige, bitterzoete smaak heeft met een opvallend moutkarakter en een fruitig aroma.
Alc: 5,4%

An amber-coloured top-fermented Belgian ale from the
Palm Brewery. The colour is the result of unique amber
malt that also gives it its mellow caramel taste with a hint
of alcohol sweetness. The finish is slightly bitter and long
lasting. An excellent choice for a
warm summer’s day.

Gouden Carolus Tripel		

Gebrouwen met het zuiverste mout en een fijne samenstelling van geselecteerde hoppen. De smaak is fijn, volmondig, evenwichtig, kruidig en verfrissend. Alc: 9%
Originally brewed in 1491 for the knights of the Order of
the Golden Fleece, this is a golden coloured beer that still
uses only the finest ingredients. Rich barley, hops, pale
malts and herbs combine to deliver a tripel with a fruity
aroma with just a hint of spice, a fruity sweet taste and
gentle honey-malt finish. Overall highly recommended.

Gouden Carolus Classic		

Door de samenvoeging van karamel en aromatische
mouten is dit een speciaal bier dat de warmte van wijn en
de frisheid van bier verenigt. Alc: 8,5%
The ruby-red colour of this Belgian “special beer” is the
result of using dark aromatic malts in the brewing process. This top-fermented beer has a fruity aroma and a
pleasantly sweet malty taste. This is a strong beer with the
warmth of wine and freshness of beer.

bieren van de fles / bottled beers
Paulaner Weißbier			

Speciaal gist geeft Paulaner zijn onmiskenbare karakter:
sprankelend, fruitig en met een lichte bitterheid. Alc: 5,5%
An unfiltered German wheat beer brewed with only
100% natural ingredients, this amber coloured beer has a
slightly citrus aroma that gives way to the bittersweet taste
of banana, wheat and nutty yeast. A refreshing beer that is
highly drinkable and perfect for a summer’s day.

Straffe Hendrik Tripel		

Een stevig gehopte blonde tripel gebrouwen met een subtiele mengeling van zes speciale moutsoorten. Hergisting
in de fles zorgt voor een langere houdbaarheid. Alc: 9%
Brewed from a special blend of six different types of malt,
this is a Belgian tripel with a firm character. The aroma is
lightly fruity with a hint of honey and the taste a mixture
of caramel malts and orchard fruits. The finish is low in
bitterness with the warming flavour of honey. This is a
well-balanced slightly sweet beer.

Straffe Hendrik Quadrupel		

Een rijk en intens donker bier van hoge gisting. Deze
Quadrupel combineert een zuivere droogheid met een
volmondig gevoel en toetsen van fruit. Alc: 11%
This strong quadruple beer is a rich and intense topfermented dark beer from the brewery De Halve Maan
in Bruges. It pours with a dark brown body, a slightly tan
head and the aroma of Belgian yeasts and orange.
The sweetness of caramelized malt, raisin and molasses of
the initial taste give way to a slightly nutty taste and a mild
bitter finish making this a complex and satisfying drink
for beer connoisseurs.

bieren van de fles / bottled beers
Sol					

Deze opvallende goudgele longneck is een zomerse frisse
dorstlesser met een lage bitterheid. Alc: 4,5%
With its striking yellow-gold colour and longneck bottle,
this Mexican beer is slightly, but refreshingly, bitter and is
a perfect thirst-quencher on a warm summer’s day.

Strongbow Cider			

De lekkerste appels zijn gekozen voor de productie van
deze cider. Deze frisse, fruitige en mousserende drank is
de dorstlesser bij uitstek. Alc: 5%
The well-balanced bittersweet taste of this British dry cider is achieved through the use of both cider and culinary
apples. The initial taste of cider apples gives way to the
freshness of the culinary apples making this a perfect way
to quench a thirst.

Jillz Sparkling Appel Cider

Een sprankelende cider met een subtiele fruitsmaak die
lekker verfrissend is. Kortom, hét alternatief voor bier en
wijn. Alc: 5%
Jillz, from Heineken, is a sparkling cider with wonderfully refreshing, yet subtle fruity flavour. It is perhaps the
alternative to wine or beer.

Brand Oud Bruin			

Een typische laagalcoholische bier met een lichte smaak
van karamel. ‘Oud’ verwijst naar de bovengistende brouwmethode die vroeger werd gebruikt. Alc: 3,5%
A traditional lower alcohol beer from Dutch province of
Limburg, this is a dark beer with the sweetish aroma of
dough, a sweet caramel flavour and a bittersweet finish.

bieren van de fles / bottled beers
Wieckse Rose			

Een heerlijk zacht en fruitig witbier met een friszoete,
toegankelijke, smaak en sensuele afdronk. Rozerood als
een mooie rosé en levendig als sprankelend witbier. Alc: 4%
The colour of a rosé wine with the flamboyant sparkle of
a wheat beer, this is a delightfully soft and fruity beer with
a sweet-cherry aroma, an accessible sweet but fresh taste
and a sensuous finish.

St Louis Kriek			

De basis is een jong geuze bier, die in grote tanks gehuwd
wordt met verse noordkrieken. Resultaat na rijping is een
heerlijk donkerrood, roze Belgisch kersenbier met een
zoete afdronk. Alc: 4%
This Belgian kriek beer is based on a young geuze fermented with fresh cherries. The result is a delicious dark
red cherry beer with the aroma of sweet fruits, a cherry,
slightly almond taste and a sweet finish.

Liefmans Fruitbier			

Liefmans Fruitesse wordt gebrouwen door Brouwerij
Liefmans te Oudenaarde in Oost-Vlaanderen. Het bier
heeft een frisse en fruitige smaak met een zoete achtergrond. Alc: 4,2%
The beer is brewed by Brouwerij Liefmans Oudenaarde
in Belgium. It is a sparkling appetiser beer with fresh,
intense flavour of strawberries, raspberries, black cherries,
elderberries and blueberries.

bieren van de fles / bottled beers
Brouwerij ‘t IJ: IJwit

Een stevig Amsterdams witbier. Het is licht troebel, goud
van kleur en heeft een zachte schuimkraag. De tarwemout
met een beetje citroen en korianderzaad geeft een rijk
aroma van banaan, citrus en kruiden. Alc: 6,5%
A full-bodied, Amsterdam wheat beer that is dangerously
‘moreish’. Slightly cloudy, it has a beautiful golden colour
and a soft, foamy head. The wheat malt gives the beer a
delightful, fresh flavour, and the addition of coriander and
lemon during the brewing process produces a rich aroma
of banana, citrus and spices.

Brouwerij ‘t IJ: Zatte

Een Amsterdams tripel, stevig goudgeel bier met een geur
van vers fruit en hier en daar een vleugje graan. De smaak
is zacht fruitig en eindigt in een fijne droge afdronk.
Alc: 8,0%

The oldest beer of Brewery ‘t IJ is a full-bodied, golden
beer with a scent of fresh fruit mingled here and there
with a hint of grain. The flavour is slightly sweet, ending
with a fine, dry aftertaste.

Brouwerij ‘t IJ: Natte

Een Amsterdams dubbel met diep roodbruine kleur. De
donkere mout geeft dit bier een licht geroosterde smaak
die wordt afgemaakt door de zachtbittere hop. Een mooi
gebalanceerd bier. Alc: 6,5%
Natte is classed as a ‘dubbel’, a Belgian category of
smooth, dark beers. Because they partly use dark malt,
Natte has a reddish-brown colour and a smooth, roasted
flavour with earthy tones of brown sugar, nuts and plums.
Completed with slightly bitter hops, this is a nicely balanced beer and one of the brewery’s classics.

bieren van de fles / bottled beers
Brouwerij t’IJ: I.P.A

Een India Pale Ale (I.P.A.) zoals hij moet zijn: fris donkerblond bier met een bitter fruitige hopsmaak. Tijdens het
brouwen en het lageren wordt hop toegevoegd waardoor
rijke aroma’s van grapefruit en bloemen ontstaan. Alc: 7%
An India Pale Ale (IPA) as it should be: a fresh and darkblonde beer with an emphatic, hoppy flavour. Hops are
added during brewing and lagering which make rich
aromas of grapefruit and flowers arise

Amstel Radler

Een verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend
citroenwater. Dubbel verfrissend, met weinig alcohol en
zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Alc: 2%
A refreshing blend of Amstel beer and sparkling lemon
water. Double refreshing, low-alcohol and no artificial
flavors, colors or flavors.

Amstel 0,0%			

Een geheel alcoholvrij bier met de vertrouwde smaak van
Amstel. De unieke mengeling van hop en vakmanschap
leidt tot een onnavolgbaar alcoholvrij bier met een volle,
frisse smaak. Alc: 0,0%
The unique blend of hops and craftsmanship make this
an alcohol-free beer that still delivers the inimitable and
refreshing taste of Amstel beer.

Like us
on Facebook:
CafeKalkhoven

