
BIERKAART
BROUWERIJ DE OYEVAAR

WEIZEN

Een vol en fruitig bier met een 
stevige bite. Gebrouwen als een 

Belgische abdijbier, met een zachte 
smaak en stevige afdronk. Je ruikt 

de fruitige tonen en proeft een 
zachte bitterheid. 

Een vol en fruitig bier met een 
stevige bite. Gebrouwen als een 

Belgische abdijbier, met een zachte 
smaak en stevige afdronk. Je ruikt 

de fruitige tonen en proeft een 
zachte bitterheid. 

OYEVAAR TRIPELOYEVAAR TRIPEL

€ 4,25€ 4,25

8,4% Alc. Vol.8,4% Alc. Vol.

Een ambachtelijk gebrouwen 
pilsener met een verfrissende 

smaak. Gebrouwen met de grootste 
zorg en voorzien van de rijkste 

mout, de mooiste hop en helder 
natuurzuiver water uit eigen bron. 
Een prachtig goudkleurig pils met 

een volle schuimkraag.

Een ambachtelijk gebrouwen 
pilsener met een verfrissende 

smaak. Gebrouwen met de grootste 
zorg en voorzien van de rijkste 

mout, de mooiste hop en helder 
natuurzuiver water uit eigen bron. 
Een prachtig goudkleurig pils met 

een volle schuimkraag.

OYEVAAR PILSENEROYEVAAR PILSENER

€ 3,00€ 3,00

5,0% Alc. Vol.5,0% Alc. Vol.

ANNO 1608 

ANNO 1608 

De Oyevaar was een brouwerij opgericht in 
1608 door Wiert Gerritz van Overmeer. Hij 
vestigde de brouwerij op een groot perceel in 
het midden van de Turfmarkt. Deze eerste 
Haagse brouwerij is vernoemd naar het wapen 
van Den Haag. Ruim 400 jaar later eren wij “De 
Oude Brouwerij’, met een mooie lijn authentieke 
bieren. Proef en ervaar dit stukje geschiedenis 
van Den Haag. Geniet en drink met mate.



Een fris, bitterzoet blond bier met 
bloemige aroma’s en een mooie 

volle schuimkraag. Gebrouwen als 
een abdijbier met een krachtige en 
zachte romige smaak. Je proeft de 

karamel en ruikt de fijne kruiden op 
de achtergrond.

Een fris, bitterzoet blond bier met 
bloemige aroma’s en een mooie 

volle schuimkraag. Gebrouwen als 
een abdijbier met een krachtige en 
zachte romige smaak. Je proeft de 

karamel en ruikt de fijne kruiden op 
de achtergrond.

OYEVAAR BLOND OYEVAAR BLOND 

€ 4,25€ 4,25

6,5% Alc. Vol.6,5% Alc. Vol.

Een doordrinkbaar hefeweizen met 
een heerlijk verfrissende smaak. 

Met lichte tonen van banaan, citrus 
en in de afdronk, een dorstlessend 

bittertje.

Een doordrinkbaar hefeweizen met 
een heerlijk verfrissende smaak. 

Met lichte tonen van banaan, citrus 
en in de afdronk, een dorstlessend 

bittertje.

OYEVAAR WEIZENOYEVAAR WEIZEN

€ 4,00€ 4,00

5,5% Alc. Vol.5,5% Alc. Vol.

Een heerlijk vol en hoppig bier 
gebaseerd op de Engelse stijl. Met 
een volle zachte smaak en stevige 
afdronk. Je ruikt de hoppige tonen 
en ruikt de zachte karamel smaken.

Een heerlijk vol en hoppig bier 
gebaseerd op de Engelse stijl. Met 
een volle zachte smaak en stevige 
afdronk. Je ruikt de hoppige tonen 
en ruikt de zachte karamel smaken.

OYEVAAR IPAOYEVAAR IPA

€ 4,25€ 4,25

5,5% Alc. Vol.5,5% Alc. Vol.

ANNO 1608 

ANNO 1608 

ANNO 1608 


