
Beer

 Abbey cheese
Delicious cow’s milk cheese of the St. Bernardus abbey in Belgium.

 Dried sausage classic 
Firm classic saucisson with lots of flavor. Imported from Auvergne, France.  

 Dried sausage pepper
Firm saucisson with lots of flavor. With black pepper.

 Combi
 ½ portion of abbey cheese, ½ dried sausage -classic or pepper-.
 
 Foodplatter  medium or large 
Medium: abbey cheese, dried sausage, grilled sausage, bread and pickles.
Large: similar to medium, but with extra bread and extra sausage.

 Grilled sausage  
Freshly grilled sausage of wild boar from the oven.

 Ox sausage  
Smoked -not cooked- RAW beef sausage made by 
the best butcher in town. 

 Skeapsrond
An organic white sheep’s milk cheese, made in Ransdorp. The sheeps 
providing the milk for this cheese, are fed with our brewers’ grain.  

 Peanuts
Freshly roasted at the Dappermarket.

 Egg  
Egg boiled to perfection.

 Bikl pickles 
Fermented pickles, bursting with flavour.

 Bread 
Sourdough bread with poppy seeds.

Available at the kitchen
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Snacks

Available at the bar

 Blondie
A smooth beer with a touch of fruitiness, a hint of malt and a dash of 
hops. Gentle, refreshing, honest and pure. So good, you’ll definitely 
want another. In fact, we can confidently say:  
Blondie is the new blonde. 4.8% vol.
 
 Natte
Classed as a ‘dubbel’, a Belgian-style dark smooth beer. Brewed 
with roasted malts to give the beer a red-brown colour and dark  
aromas. 6.5% vol

 Zatte 
The first beer to come out of our kettles, back in 1985. It is a 
‘tripel’, smooth- flavored with hints of fresh fruit and grains. 8% vol

 IJwit 
A full-bodied wheat beer brewed with wheat malts and some lemon 
and coriander. Dangerously drinkable because of its fresh aromas 
and crisp finish. 6.5% vol

 Columbus
An amber craft beer with generous amounts of hops and alcohol. 
This copper- gold beer is a real heavyweight with a full and 
complex flavor. 9.0% vol

 I.P.A.   
Our India Pale Ale, a dark-blonde beer with an emphatic, hoppy 
flavour. Brewed and dry-hopped with Cascade hops to give the beer 
a solid bitterness and fresh flavours of citrus and lychee. 6.5% vol

 Session I.P.A.
A fresh beer with a strong personality and a soft side, too. With Citra 
and Galaxy hops for a load of fruity flavours. A lively character despite 
its low alcohol percentage. 4.0% vol

 Tasting   
Blondie, Natte, Zatte, IJwit, Columbus. Served till 5PM.

 BTH pils  bottle
An easy lager, with subtle flavours and a fresh finish. 5.2% vol

 Biri  bottle
A light clear tropical corn-lager, low fermentation brew. The use of 
corn gives the beer a creamy taste and the Citra hop creates a fresh 
bitterness. 4.7% vol

 Flink  bottle
A fine pale ale, not too heavy on the alcohol, deliciously hopped 
with Mosaic and Galaxy to give the beer a fruity touch and a crisp 
finish. 4.7% vol

 Struis  bottle
An English-style barley wine with a deep, dark color, full of malty 
flavours. A beer to sit down for, best enjoyed with some 
Skeapsrond. 9.0% vol
 
 Free I.P.A.  bottle
Finally, an IPA you can drink all day. This IPA packs the delicious tropi-
cal taste of Amarillo hops together with a refined hoppy aroma and a 
gentle bitterness. Simultaneously robust and refreshing. 0.5% vol

Available at the bar

Lemonade

No table service

3,40

3,40

 Dr. Jules  orange and hibiscus
Carbonated

 Dr. Jules  lemon and cardamom
Carbonated

Please find our seasonal 
specials on the board



Proeflokaal 
de Molen

Molen De Gooyer gaat al meer dan vier eeuwen 
mee. Stiekem brouwen we ons bier helemaal 
niet onder de kap van deze gigant. Maar een 
mooi herkenningspunt is deze oude graan-
molen wel want De Gooyer is de hoogste 
houten molen van het land.  

We brouwen hier al sinds 1985. Daarvoor was 
dit een badhuis waar je voor een prikkie kon 
douchen. De stoommachine, tegels en al die 
waterleidingen kwamen in een brouwerij ook 
prima van pas. Achterin de brouwerij zitten de 
zeepbakjes nog steeds op hun plaats. Keertje 
kijken? Van vrijdag tot en met zondag geven 
we rondleidingen. Vertellen we je alles over 
badhuis, bier en brouwerij. 

The Windmill Taproom
Windmill De Gooyer has been around for a 
century or four. It is a well-kept secret that we 
don’t really brew inside this old giant. Does a great 
job as our landmark though as it’s the
tallest wooden windmill of the Netherlands 

We’ve been brewing here since 1985. It was a 
public bathhouse before and some of our regulars 
used to shower here as a kid. Steam machine, 
tiles, pipes and drains all came in very handy 
when we turned it into a brewery. Some of the 
old soap baskets still remain. Have a peek? We 
conduct tours during the weekend to tell you all 
about the bathhouse, our beer and brewery.

Proeflokaal 
’t Blauwe 
Theehuis

Bij ons andere 
proeflokaal zit je mid-
den in het Vondelpark. 
Daar kan je midden op 
het enorme terras ook 
terecht voor al ons 
bier. ’s Avonds bakken 
we er de lekkerste 
pizza’s. Zit je niet met 
een lege maag als de 
zon in het groen zakt.

Blauwe Theehuis 
taproom
Our other taproom is 
located right in the heart 
of Amsterdam’s beautiful 
central Vondelpark. The 
grand terrace is a 
wonderful spot to lounge 
with one of our beers 
in hand. We bake tasty 
pizzas there too so you 
don’t need to go hungry 
while the sun sets 
behind the trees. 
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6,00

up to you

T-shirt Brouwerij ‘t IJ black  S - XXXL 
T-shirt IPA black  S - XXXL  
Brouwerij ‘t IJ sweater grey  S - XXL 
Brouwerij ‘t IJ cap 
Brouwerij ‘t IJ glass 
Gift pack 6 beers 
Gift pack 3 beers + glass 
Brouwerij ‘t IJ tote bag 
Giftcard

T-shirts & gifts
Available at the kitchen

Verkrijgbaar bij de keuken
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Verkrijgbaar bij de bar

Bier Onze specials en seizoensbieren 
staan op de krijtborden

 Abdijkaas 
Heerlijke koemelk kaas van de St. Bernardus abdij uit België. Doe er ook 
eens wat selderijzout op.

 Droge worst klassiek 
Stevige saucisson met veel smaak. Geimporteerd uit de Franse Auvergne.

 Droge worst peper
Worst van wild zwijn en zwarte peper. Ambachtelijk gemaakt en gedroogd 
door Wild van Wild.

 Combi
 ½ portie abdijkaas, ½ droge worst -klassiek of peper-.

 Hapjesplank  middel of groot
Middel: abdijkaas, droge worst, grillworst, brood en Bikl pickles.
Groot: zoals middel, met extra brood en extra worst.

 Grillworst  
Vers gebraden worst van wild zwijn uit de oven met een hartige 
smaak van Wild van Wild.    

 Ossenworst  
Prijswinnende gerookte ossenworst van Slagerij de Wit. 
Zacht en puur van smaak met een vleugje rook.  

 Skeapsrond
Een biologisch witschimmel schapenkaasje gemaakt in Ransdorp, 
net buiten Amsterdam. De schapen die de melk leveren voor dit 
kaasje eten onze moutrestanten.  

 Pinda’s
Vers van de Dappermarkt.

 IJtje  
Perfect gekookt eitje.

 Bikl pickles
Gefermenteerde schijfjes augurk, barstensvol smaak.

 Brood
Zuurdesembolletje met maanzaad.

 Blondie
Een soepel bier met een subtiele moutigheid, lichtfruitige smaken en 
‘n vleugje hop. Zacht, fris, goudeerlijk en puur. Zo lusten we er nog wel 
een. Blondie mag zich met recht ’t Nieuwe Blond noemen. 4.8% vol
 
 Natte
Onze biologische dubbel, een roodbruin bier met een licht 
geroosterd aroma van de donkere mouten. Afgemaakt met 
zachtbittere hop. 6.5% vol

 Zatte 
Een fruitige tripel met een goudgele kleur en een volle, 
zachte smaak. Het eerste bier dat in 1985 gebrouwen werd 
in deze brouwerij. 8% vol

 IJwit 
Een stevig witbier gebrouwen met tarwemout, korianderzaad 
en citroen. Door kruidige tonen en frisse afdronk is IJwit een 
bier dat gevaarlijk lekker doordrinkt. 6.5% vol
 
 Columbus
Een biologisch amberkleurig speciaalbier met een genereuze 
hoeveelheid mout en hop. Een absoluut zwaargewicht met 
een volle, complexe smaak. 9.0% vol
 
 I.P.A.   
Onze India Pale Ale, een donkerblond bier met een uitgesproken 
hoppig karakter. Gebrouwen en gedryhopt met Cascade voor een 
stevige bitterheid en frisse smaken van citrus en lychee. 6.5% vol

 Session I.P.A. 
Een fris bier met een sterke persoonlijkheid en een zachte kant. 
Gehopt met Citra en Galaxy voor veel fruitigheid. Laag alcohol-
percentage met behoud van een pittig karakter. 4.0% vol
 
 Proeverijtje   
Blondie, Natte, Zatte, IJwit, Columbus. Wordt geserveerd tot 17u.

 
 BTH pils  fles
Een toegankelijke pilsener zacht maar toch heerlijk fris. 5.2% vol

 Biri  fles
Een licht heldere tropical maislager van lage gisting. Deze dorstlesser 
is romig door het gebruik van mais en heeft een frisbittertje dankzij de 
Citra hop. 4.7% vol

 Flink  fles
Een frisse pale ale met een bescheiden alcoholpercentage. De Mosaic 
en Galaxy hop zorgen voor een lichte fruitigheid en een frisse afdronk. 
4.7% vol

 Struis  fles
Een Engelse barley wine met een diep donkere kleur en volle moutige 
aroma’s. Een bier om eens goed voor te gaan zitten. 9.0% vol 

 Free I.P.A.  fles
Free IPA kun je nu echt de hele dag drinken. Het bier heeft een 
verfijnde hoppige geur, fantastische tropische smaken van de 
Amarillohop en een milde bitterheid. Stevig en fris tegelijk. 0.5% vol Geen tafelservice

Verkrijgbaar bij de bar

Limonade

 Dr. Jules  sinaasappel en hibiscus
Koolzuurhoudend

 Dr. Jules  citroen en kardemom
Koolzuurhoudend 


