
BIEREN

_OPROER TAP
We hebben ook proefplankjes! We also have beer
flights!

Oproer Fizz Pilsner
Pilsner - Other • 4.9% ABV
Deze pilsner is speciaal gemaakt voor het Oproer Biercafé in
Utrecht.

25cl25cl €€3.503.50 • PitcherPitcher €€18.5018.50

Oproer Blonde Enigma
Blonde Ale • 6.2% ABV
Een op Belgisch blond geïnspireerd, maar allesbehalve een
standaard blond bier. Het bier is namelijk niet zo zoet als de
meeste blonde bieren.

25cl25cl €€4.904.90

Oproer White Trash
Wheat Beer - Witbier • 5.2% ABV • 15 IBU
A refreshing white beer with orange zest

25cl25cl €€4.304.30 • PitcherPitcher €€21.5021.50

Oproer Exotic fruited sour
Sour - Fruited • 5.5% ABV
Een frisse fruited sour! Door een basis met een goede dosis
tarwe en haver vergist met philly sour gist is het basis bier
vol en romig. Hierna is er nog een dikke...

25cl25cl €€5.405.40

Oproer 24/7 (glutenvrij)
IPA - Session • 3.9% ABV • 90 IBU
Deze session IPA is geschikt voor elke dag van de week, het
hele jaar door. Makkelijk drinkbaar en laag in alcohol, maar
toch vol van smaak. Frisbitter en een bloemige...

25cl25cl €€4.304.30

Oproer Uncut IPA (glutenvrij)
IPA - American • 6.2% ABV
Een toegankelijke Westcoast India Pale Ale. Mild bitter, volle
tonen van tropisch fruit met subtiel op de achtergrond
mandarijn en dennen.

25cl25cl €€5.105.10

Oproer Against the Grain (glutenvrij)
Gluten-Free • 8.5% ABV
Deze fruitige dubbel IPA is droog en erg hoppig. Het is de
glutenvrije tweelingzus van onze Refuse/Resist. Bomvol
attitude en smaak! Enjoy!

25cl25cl €€5.405.40

Oproer Refuse / Resist (glutenvrij)
IPA - Imperial • 8.5% ABV
Op traditioneel Amerikaanse wijze gebrouwen Imperial IPA.
Een kraakhelder, droog bier, zeer fruitig en heerlijk bitter
door intensief hoppen. Een smaaksensatie die gevaarlijk
makkelijk drinkbaar is.

25cl25cl €€5.405.40

_OPROER TAP
We hebben ook proefplankjes! We also have beer
flights!

Oproer Black Flag
IPA - Black • 6.5% ABV • 75 IBU
This beer is a hybrid of an IPA and a stout: dark in color,
full-bodied, but also chock-full of hop bitterness and flavor.

25cl25cl €€5.105.10

Oproer Imperial Oatmeal Coffee Stout
Stout - Imperial • 10.5% ABV
Not your average cup o’joe! This robust Imperial Oatmeal
Stout is packed with intense flavour. Take your time, sit
down, let the aroma’s entangle your senses, just enjoy!

25cl25cl €€6.506.50

Oproer Imperial Oatmeal Stout
Stout - Imperial • 9.5% ABV
Let us conquer your heart with this deep flavoured oatmeal
stout. Here today, tomorrow the world! Enjoy and share this
delightful stout with your best friends.

25cl25cl €€6.306.30

Oproer Saison De La Révolution
Farmhouse Ale - Saison • 7.4% ABV
De Saison de la Révolution is gebrouwen met de Lalbrew
farmhouse gist. Hij is doordrinkbaar, kruidig en droog, met
een kleine hint van tropisch fruit. Een bier van hoge
gisting...

25cl25cl €€5.105.10

Oproer Norway Or the Highway Raw
Ale
Historical Beer - Other • 6.4% ABV
Norway or the Highway is een Raw Ale van 6,4%. Op
traditionele Noorse wijze gebrouwen, ongekookt en met
kveik gist. Met als smaakprofiel vol en romig, lichtzoet en
overrijp fruit.

25cl25cl €€5.105.10

Oproer Kartoffel Helles
Lager - Helles • 4.9% ABV
Full fresh helles,specially made with potatoes from Utrecht

25cl25cl €€4.104.10

Oproer Never Gonna Quiz You Up
Blonde Ale • 6.2% ABV
Speciaal voor Upbeatles (van pubquiz tot popquiz)
brouwden we 'Never gonna quiz you up'. Een
doordrinkbaar blond bier waar hibiscus aan is toegevoegd.
Dit geeft een lichtzoete, thee-achtige smaak en...

25cl25cl €€4.904.90

Oproer RUIG Oloroso
Wild Ale - Other • 7.9% ABV
Een blend van twee wilde bieren, 30 maanden
gefermenteerd en gerijpt op een Oloroso Sherry vat en een
Rioja vat.

25cl25cl €€7.807.80

_FLESBIEREN
Oproer Tripel For the Crowd
Belgian Tripel • 9% ABV
American Tripel for our crowdfund investors. Oproer will
rise again! Thank you for being an investor in our
crowdfunding campaign and for being a loyal supporter!
Here’s to you, cheers!

BottleBottle €€5.405.40

Oproer Cosmic DDH IPA
IPA - American • 7.5% ABV
Yeehaw! Hop on! What a treat! Let us sweep you of your
feet with this amazing double dry hopped Westcoast style
American IPA. This is not just an IPA, it’s...

BottleBottle €€6.106.10

_ALCOHOLVRIJ
Erdinger Weissbräu Erdinger
Alkoholfrei (2021)
Non-Alcoholic Beer - Wheat Beer

330ml Bottle330ml Bottle €€3.253.25

vandeStreek bier Playground Non
Alcoholic IPA
Non-Alcoholic Beer - IPA • 0.5% ABV • 50 IBU
De eerste alcoholvrije IPA van Nederland. Gemaakt door
onze Utrechtse makkers VandeStreek.

33cl33cl €€5.255.25

_WISSELTAP
Wisselende bieren van bevriende lokale brouwerijen!

De Kromme Haring Barbarian Fishing
V14
IPA - Imperial • 8% ABV
Into the boat! Our favourite barbarian returns. “V14 features
fine English Maris Otter as the base malt, combined with
oats, wheat and chit malt to build the ever-creamy body.
The hop combination...

25cl25cl €€5.805.80

Brouwerij Eleven BEERCAMP -
GLAMPING IPA
IPA - American • 5.5% ABV • 23 IBU
Get the party started with Beercamp! To celebrate all the
great brewers behind our Dutch beers, BeerCamp created a
full camp weekend for them and with them. And thats not...

25cl25cl €€5.405.40


