Infobulletin van Kefee De Hermeni-j, Weert

BIEREN VAN DE TAP

BIEREN OP FLES

Hertog Jan 0,18L
Hertog Jan 0,25L
Hertog Jan 0,50L
Jupiler 0,25L		

5.1%
5.1%
5.1%
5.2%

€ 2,60
€ 3,00
€ 5,50
€ 2,90

La Chouffe		
Leffe Blond		

8%
6.6%

€ 4,60
€ 4,60

Fruitige & Frisse bieren
Corona			
4.5%
Desperados		
5.9%
Hoegaarden Lemon
2.0%
Liefmans Fruitesse
3.8%
Belle Vue Kriek		
5.1%

Seizoenstap Hertog Jan		

€ 4,90

Wisseltap / Weerter wisseltap:
Vraag naar het actuele aanbod!

BIEREN OP FLES

WARME DRANKEN
€4,50
€4,80
€2,90
€3,80
€3,80

Donkere bieren
Grand Prestige 		
10%
€5,40
Gulden Draak Quadrupel 10,5% €5,20
Stoute Gijt RIS		
8.8% €5,40
Zware bieren
Verboden vrucht
8.5%
Duvel			8.5%
Julius			
8.5%

€4,90
€5,10
€4,60

€2,80
€4,00
€2,90

Blond
Brugse Zot 		
Omer			
Vedett Extra Blond

6%
8%
5.2%

€4,60
€4,70
€4,80

0,0%
Jupiler 0.0 		
0%
Leffe blond 0.0		
0%
Hoegaarden lemon 0.0 0%

Wit
Hoegaarden Wit
Vedett Extra White
Brouwerij ’t IJ Wit

4,9%
4.7%
6.5%

€4,40
€4,80
€5,10

WIJNEN

		

			Glas
Fles
Droge witte wijn
€4,00
- Villa don Carlos Sauvignon Blanc
- Croix d’Or Chardonnay

Tripel
Tripel Karmeliet
Straffe Hendrik Tripel
Leffe Tripel		
Brouweij ’t IJ Zatte

8.4%
9%
8.5%
8%

€5,20
€5,10
€5,00
€5,10

Trappist
Westmalle Dubbel
Orval Trappist		

7%
6.2%

€5,00
€5,10

Rode wijn		
€4,00
- Villa don Carlos Cabernet Sauvignon
- Croix d’Or Merlot

Indian Pale Ale
Brouwerij ’t IJ IPA
Jopen Mooie Nel IPA
Hop met de Gijt IPA
Chouffe Houblon

6.5%
6.5%
6.5%
9%

€4,90
€5,10
€5,10
€4,90

Rosé			
- Monteclain Grenache €4,00
- Aix de Provence
€4,80 €22,50

Zoete witte wijn		
€4,00
- Sankt Kilian Wintzerglück Moselwein

•

Koffie				
€2,30
Expresso			€2,30
Thee				€2,30

FRISDRANKEN
Coca cola / Coca cola zero
€2,50
Sinas				€2,50
Cassis
			
€2,50
Sprite				€2,50
Chadfontaine blauw / rood
€2,50
Bitter Lemon			€2,50
Tonic				€2,50
Ginger Ale			
€ 2,50
Minute Maid Jus dôrange
€ 2,50
Minute Maid Appelsap		
€ 2,50
Fristi
Fuze Tea / Fuze Tea Green
€2,60
Red Bull			€3,80

•

DE ZWARTE LIJST

De zwarte lijst;
gevaarlijk lekkere
speciaalbieren!

Steeds wisselend aanbod aan bijzondere
speciaalbieren van over de hele wereld.
Check de actuele lijst in het café.

De 'zwarte lijst' ken je misschien als
een lijst waarop personen stonden
waarvoor gewaarschuwd moest
worden, personen die als onbetrouwbaar en wanbetaler bekend
stonden. Onze eigen 'zwarte lijst' is
alles behalve dat!

OVERIG
Dit is slechts een kleine greep uit ons
assortiment. We hebben nog veel meer
bieren, borrels, bubbels en en andere
dranken in huis. Staat wat je zoekt niet
op de kaart? Vraag ernaar!

Kêrmis inne Hermeni-j

Muntpromenade 6, 6001 EH Weert
Telefoon 0495 535 489
info@deharmonieweert.nl
www.deharmonieweert.nl

‘De Aoj Zaeg’ is een uitgave van Café de Harmonie © 2021. Ontwerp: Hans Moonen | aan15 vormgeving

Bij ons geen speciaalbier…

• Totale compressiezorg
• Therapeutisch elastische kousen
• Aan- en uittrekhulpen

Maar voor een deskundig
én speciaal financieel advies
staan wij graag voor u klaar!

Wij leveren voor alle zorgverzekeraars!

Hegstraat 4, 6001 EW Weert
Telefoon 0495 532196

www.claessenstultiens.nl

Biest 55a, 6001 AP Weert • Telefoon (0495) 45 01 22

www.bonten-advies.nl

Kêrmis inne Hermeni-j
• De zwarte lijst
• Steltj uch 's vuuër...
The African Beer Company
• Wist je dat...?

TITEL

Maril van Dooren

Soms wat extra
steun nodig?

In deze uitgave o.a.:

Oplage 500 stuks | Editie 2, september 2021

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het een echte 'Hollandse' zomerdag en een beetje
kil. Dreigende wolken en af en
toe een buitje als voorloper op
het grotere werk.
Voor de zonaanbidders was het
sowieso behelpen deze zomer.
De herfst is in aantocht, lijkt
het wel. Maar niet getreurd: de
kermisdagen in september zijn
vaak heerlijk zonnige dagen.
Kermis ja...al bijna vergeten
hoe dat was.
Ik herinner me die dagen vooral uit
onze tijd in de Harmonie. De voorbereidingen begonnen al weken van
tevoren. Extra personeel regelen,
roosters maken, drank bestellen,
wisselgeld halen bij de bank, etc..
Verder was Rob dagen bezig met het
opnemen van muziek op cassettebandjes. Wie kent ze nog??? Muziek
was Rob’s paradepaardje en de Harmonie stond erom bekend. Altijd
nieuwe verrassende muziek, vaak
rechtstreeks uit Amerika.

En dan… boodschappen doen en de
menu`s samenstellen voor alle harde werkers. Want dat waren ze met
die dagen! Samen met Toke maakte ik de maaltijd klaar die hen ‘s
avonds werd voorgezet zodat ze na
een pauze weer vol energie aan de
slag konden. Het was een hele klus,
koken voor zo’n groot “gezin”! De
één lustte geen spruitjes en de ander
geen draadjesvlees en een derde had
graag SOLDATENTENEN…jawel!!!
Dat bleken tuinbonen te zijn, hè
Leon. Het was een heel gepuzzel.

Geert kon 10 glazen tegelijk tappen,
nog net niet met losse handen, en
vloog dan weer de kelder in om lege
biervaten af te koppelen en verse
aan te sluiten. The show must go
on. Biertanks waren er nog niet in
de Harmonie en de drankenhandel
kwam dan ook ’s nachts de lege vaten
ophalen en de kelder weer “vullen “.
De laatste klanten gingen dan naar
buiten om hardop te tellen hoeveel
het er waren. Een waar spektakel
waarvan de hele buurt kon meegenieten!!!

De obers hadden het vaak moeilijk.
Het meubilair was zoveel mogelijk
opgeruimd want waar geen tafels
staan was weer extra ruimte ….die
al snel werd opgevuld door klanten
en zij zich een weg moesten banen.
Zonder al die harde werkers te kort
te willen doen wil ik toch nog even
vermelden dat de meeste hulp kwam
van onze trouwe medewerker Geer
onze rots in de branding die dag en
nacht paraat stond. Hij was van alle
markten thuis. Klasse!

Het was ieder jaar weer een feest met
allemaal fijne mensen waar we tevreden op terugkijken.
Op het moment dat ik dit schrijf is
nog niet bekend of de kermis doorgaat dit jaar. Hopelijk komt daar snel
uitsluitsel over en wordt het weer
ouderwets genieten in de Harmonie.
Want... “DAO ÉSJ TE DOON !!!!
Veel plezier!

Maril

Dat je gewaarschuwd moet worden
voor de items op deze lijst, dat zeker! Wekelijks kan je via de zwarte
lijst op de hoogte blijven van zowel
de allernieuwste gevaarlijk lekkere
speciaalbieren van Nederlandse
brouwerijen, maar ook van ver daar
buiten! Zo hebben er onder andere
al bieren op gestaan van Spaanse,
Zuid Afrikaanse en Amerikaanse
afkomst.

Het enige waar je voor moet oppassen is dat de bieren die erop staan
niet gevlogen zijn voor je ze hebt
geproefd. Het zal niet de eerste keer
zijn dat na slechts 6 uur het eerste
bier al van de lijst is verdwenen
omdat deze dan al volledig uitverkocht is!
Benieuwd wat er vandaag op de
zwarte lijst staat? Check dan de lijst
binnen. Verzoekjes voor een bepaalde bierstijl of brouwerij? Geef het
dan snel door aan de bar!

Steltj u
ch ‘s
vuuër...
?!

The African
Beer Company
Het recept?
• 5 beste vrienden uit Weert
(en een beetje daarbuiten).
• Het lekkerste bier van de wereld (Devil’s Peak).
• Een gezamenlijke behoefte
(lees: drang) aan avontuur
en gezelligheid.
• Én een klik met Afrika.
"Vorig jaar in hartje Covid zat de
sleur er goed in. Er gebeurde weinig en het leven daagde niet echt
uit. Tot we tegen Devil's Peak
aanliepen. Wat een gave brouwerij en wat maken ze lekker bier.
Echt zonde dat je dit nergens kan
krijgen in Nederland. En dan zijn
er nog meer gave en exotische
bieren uit Afrika die we nu niet
kunnen drinken. Wij dachten
dus: 'Oke, dan gaan we het importeren!'. We hebben de mannen van Devil's Peak gebeld en
zij vonden het net zo'n goed idee
als wij. Zo zijn we begonnen met
één pallet en zo zijn we inmiddels
uitgegroeid tot volle containers!"

Mijn naam is Isa Stroek, 19 jaar jong en geboren en getogen in Weert.
Al van kleins af aan kwam ik regelmatig samen met mijn ouders en
VV De Wiepkes bij Café de Harmonie voor (toen nog) een lekkere Fristi.
Sinds Mei 2020 mag ik met veel plezier het team versterken en alle gasten voorzien van een biertje, borrel of iets anders om mee te proosten.
Wat is Devil's Peak?
"Devil's Peak is een prachtige onafhankelijke brouwerij uit Kaapstad met unieke bieren in zijn
soort. Bij Devil's Peak willen ze
maar één ding, en dat is de beste
kwaliteit craft beers maken."
We snappen dat iedereen dat
roept, maar deze mannen doen
het echt. Hier worden geen
shortcuts genomen en zijn ze
continue op zoek naar nieuwe
verfrissende smaken om ons
weer te verrassen. Zo zijn ze
ook bij het nieuwe biertje: “Jucy
Lucy Goes South” terecht gekomen. Een mooie frisse NEIPA in
een nog mooier jasje!
En je raadt het al, deze kan je
ook bij ons bestellen!

Door de week ben ik druk bezig met mijn studie Juridisch Administratief Dienstverlener en Human Resource Management op het Gilde in
Weert. Wanneer ik in het weekend niet hoef te werken ben ik vaak aan
de andere kant van de bar te vinden!
Zin in een gezellig praatje of een vers getapt pilsje?
Stap dan zeker een keer binnen!

Vreênde vanne Hermeni-j

Want: Heej èsj (vör joônk en aod) te doan!

In deze rubriek stellen wij in elke uitgave van de Aoj Zaeg
een stamgast voor aan het grote publiek. Deze keer in ons
‘vriendenboekje’ een nadere kennismaking met Rick Arts.

h ‘s
c
u
j
t
l
Ste
..?!
vuuër.

Verteltj nog 's
van toen,
Toeën
Vreuger, lang gelieëje, kwoôm ich
met 'ne kêrmis of vastelaovendj
al 'ne kieër in Kefee de Hermeni-j.
Later 'ne kieër dékker...

UITGELICHT:

•
•
•
•
•
•
•
•

Hertog Jan Grand Prestige
10% - Diep, donkerbruin bier
(Barley Wine) met een volle
romige schuimkraag
Hertog Jan Grand Prestige wordt
gebrouwen met vier verschillende soorten mout. In de rijpe, volle
smaak proef je zowel bittere tonen
van chocolade en koffie als zoete tonen van karamel en rozijnen. Een
zogenaamde gerstewijn ofwel barley
wine, een biersoort die uitermate
geschikt is om op te leggen. Bierkenners en bierliefhebbers van over
de hele wereld weten dit donker en
rijke speciaalbier te waarderen. Dat
blijkt onder meer uit de vele onder-

Isa Stroek

•
•
•
•
•
scheidingen en gouden medailles die
dit bier heeft verdiend. Met recht het
kroonjuweel van Hertog Jan!

•
•

Naam: Rick Arts
Leeftijd: 31
Je kan me kennen van: De Hermeni-j
Dit wil ik later worden: Stuntpiloot
Ik heb een hekel aan: Lege potten bier
Dit lust ik echt niet: Apfelkorn
Ik wil de groetjes doen aan: Opa van den Berg
Met deze celebrity zou ik graag aan de bar willen zitten:
Valentino Rossi, Misschien kan die mij nog tips geven
over motor rijden
Hoe ben je bij de Harmonie terecht gekomen?:
Vanuit de Muntpromenade
Ik kom graag bij de Harmonie omdat: Leuke club jonge mensen
Favoriete Harmonie nummer: Ik ga zwemmen - Mart Hoogkamer
Voor mij mag je altijd bestellen: een lekker pilsje
Wat wil je tegen jouw voorganger zeggen? (Wesley Pruymboom)
Woeë de brouwer kumptj, hooftj de bekker neet te kaome!
Aan wie wil jij deze rubriek overdragen?: Gijs Ooievaar
Wil je nog iets kwijt over de afgelopen periode/komende periode?:
Hoogste tijd voor een volle kroeg!

Heej kan eur
advertênsie
staon..!

In dae tieëd geênge de wichter nao de hermeni-j
en ich nao de Kefee de Hermeni-j??!!
Um misverstânde te veurkaome gaon vae
vanaaf det de wichter geine meziek mieër make
same nao Keffee de Hermeni-j. Altieëd gezellig
en d'r es altieëd waal 'n rieëje um nao de
Hermeni-j te gaon... 'n afterparty nao
'n broeluft, 'ne verjaordaag, zoeë mér, kêrmis,
un alikke waek vastelaovendj.
Un waek neet dao gewaesj (aaaaaaahhhh!!!)
es dék al genog um heej te zeen! Gae zultj 't
sociale oeëverzicht vurleeze...!
Gèstere waas ich dr aug. Knoepe gezellig! En det
op unne doeërdewaekse zaoterdig. Van joônk
tot aod waas oppe bein. Ut lieëk zellufs of det de
jeugd ut haaj oeëvergenoeëme tieëdes de
Corona-'ongerbraeking'. Mer gelökkig niks aane
hând, ich waas toevallig de slömste...
dae met 'ne kammeraod 'n good glaas beer
ging dreenke en beejzanike.
Keumptj dr 'n leef maegdje naeve os zitte...
Vae klassjeneere wat, zieëg 't: "Meneer, hoe
oud bent u?" Ich antwoordje, naodet ich
gezeen haaj det ich waarschieënlik de mieëste
strieëpkes van laeftieëd achter mieëme naam haaj
staon: "Det es un hieël gooj vraog! Mer heej telle
de jaore neet. Asj mer gezellig es. Um dich 'n bitje
inne richting te hèllepe, Mieën wichter zeen al wat
aojer dan dich. En ich, ich waer binnekort Opa!"

Wist je dat?
.... er gemiddeld om de 9 dagen een
lamp opnieuw opgehangen moet
worden omdat het weer te gezellig
was?

..... Wij regelmatig live bands laten
komen spelen en dat jouw band ook
zeker in aanmerking kan komen?
Vraag naar meer info aan de bar!

..... er sinds het ontstaan van de
zwarte lijst, eind juni 2021, al 47
verschillende bieren op hebben gestaan?

..... zelfs Nederlands enige echte
'Rock 'n Roll junkie' Herman Brood
(in 1993) een legendarisch optreden
heeft gegeven in de Harmonie?

..... de meest bestelde borrel bij ons
een tequila is? En dat het record
staat op 118 tequila op één avond!
..... Wij sinds kort ook een vergaderruimte hebben welke boven het
café ligt? En dat deze te huur is voor
groepen tot en met 14 personen voor
elke gelegenheid? En dat in deze
ruimte ook bier proeverijen op maat
gegeven kunnen worden?

Vae zeen os, want heej ésj te doon!
LUNCHROOM - BRASSERIE

Muntpromenade 8 Weert
Telefoon 0495 521 164

Tot gaw,
Oos Toeën

Vraag aan de bar naar de mogelijkheden.

.... Iedere derde donderdag van de
maand er een supergezellige pubquiz gehouden wordt?

