Geen 18, geen alcohol

Flesbieren

BrewDog Punk IPA (6.6%)

De geur van tropische vruchten, aangevuld met
een vleugje karamel. In de smaak domineert de
prikkelende, harsachtige Nieuw-Zeelandse hop:
een fruitige smaakexplosie.

Urthel Saisonnière (6.0%)
Bitterheid
Tropische fruit, karamel

BrewDog Dead Pony Club (3.8%)
Dead Pony Club is een zeer hoppig en fruitig
bier. De fris bittere smaak begint met overdadig
fruit en eindigt met een strakke hopbitterheid.

Ayinger Bräuweisse (5.1%)

Traditioneel Beiers weizenbier, goed doordrinkbaar
en dorstlessend. Zomers, bruisend troebel bier
vol van smaak met een fruitige body met een
zachte afdronk.

Urthel Hop-It (9.5%)
Bitterheid
Hoppig, fruitige tinten

Bitterheid
Bruisend, troebel, fruitig, zacht

Kriek Max (3.5%)

Helder, donkerrood kriekbier van spontane
gisting met een zoet en fruitig aroma en een
fruitig zoet-zuur palet door toevoeging van
25% natuurlijke kriekensappen.

Rosé Max (4.5%)

Fris en fruitig rosékleurig bier van spontane
gisting, verfijnd met zoete aroma’s van
frambozen en een frisse zoet-zure smaak
door 10% natuurlijke vruchtensappen.

Bitterheid
Sterk, blond, fruit, kruidig, bitter

Urthel Samaranth (11.5%)

Zwaar en heftig rood-bruin bier met een moutig,
honingzoet karakter. Zacht met een rijk aroma van
gedroogd fruit, een volle moutige body, verfijnde
bitters in balans met een hint chocolade.

Zomers volgouden pilsener, gebrouwen volgens
de Mexicaanse stijl. Goed doordrinkbare en
verfrissend bier met een friszoete bite van
tequila en citrusfruit in de afdronk.

Bitterheid
Lichtzoet, hopaccenten, bite

Bitterheid
Krachtig, fruitig, bitter

Bitterheid
Zoet, bitter, gedroogd fruit

Bitterheid
Zomers, helder, fris, bite

Desperados (5.9%)
Bitterheid
Fruitig, zoet, fris, krieken

Desperados is een unieke combinatie van een premium pils en een kick van
tequila flavour! Dit bier heeft een alcohol percentage van 5,9% en heeft een
volle, verfrissende maar vooral bijzondere smaak.

Liefmans Fruitesse (3.8%)
Bitterheid
Framboos, zoet, fris, fruitig

Maximus Little Fred (4.0%)
Een fris, smaakvol blond bier, die laag in
alcohol is en geschikt is voor ieder jaargetijde.
Gebrouwen met een bijzondere selectie aan
Europese en Amerikaanse hoppen.

Heeft een uitzonderlijk hoge maar aangename
bitterheid. De speciale hopsoorten verzorgen een
aromatische neus, een krachtige, fruitige body
en een droge, aangenaam bittere afdronk.

Claro Tequila Flavoured (5.9%)

Brugge Tripel (8.7%)
Sterk en rijk goudblond met een fruitig palet en
tonen van warme kruiden, licht-rokerige gisten
en zoete granen. Stevige schuimkraag, romige
body en bittere afdronk.

Unieke combinatie van saison- en witbier.
Sprankelend, goudkleurig en troebele
doordrinker met een lichtzoete body met
hopaccenten en een stevige bite in de afdronk.

Bitterheid
Zacht, fruitig en mild hoppig

Liefmans Fruitesse is een uniek frisse blend van bier, gerijpt op echte krieken in de
kelder van Liefmans, dat meesterlijk versneden werd met natuurlijke vruchtensappen
aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes. Het resultaat is een zacht mousserende
en fruitige, aangenaam zoete, sprankelende en verfrissende drank.

Duvel (8.5%)

Duvel is een 100% zuiver en natuurlijk bier, zonder additieven of bewaarmiddelen.
En dat verschil proeft u onmiddellijk. Zijn verrassend hoog alcoholvolume (8,5%),
enorme schuimkraag, delicate pareling en zijdezacht mondgevoel onderscheidt
Duvel van de andere Belgische bieren.

Wisselfles

Vraag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op fles.

Onze bieren

Available in
English

Een verfrissend, zuiver en goed door-drinkbaar
pils met tonen van granen en fruit. Dorstlessend
helder lichtblond bier met een aangename bitter
in de afdronk.

Bitterheid
Licht, fruitig, granen

Flesbieren

Tapbieren

Bavaria Premium Pilsener (5.0%)

La Trappe PUUR (4.7%)

Fris doordrinkbaar trappistenbier met een droge
en licht moutige en hoppige smaak. Smaakvol
alternatief voor pilsener, gebrouwen met
uitsluitend biologische ingrediënten.

Bitterheid
Fris, doordrinkbaar, biologisch

Bavaria Wit (0.0%)

Fris en fruitig geheel alcoholvrij, troebel witbier
met een kruidige ondertoon. Dorstlessend en
soepel alcoholvrij witbier met een volle smaak
en zachte dronk.

Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

LeFort (9.0%)

Donker en complex degustatiebier van hoge
gisting met nagisting op fles. Bier met een zoet
aroma, een krachtige body vol zoete tonen van
chocolade en karamel en een lange afdronk.

Bitterheid
Donker, complex, krachtig

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

Swinckels’ - Superieur Pilsener (5.3%)
Dorstlessend superieur volmout pilsener gebrouwen
met Cascade-hop uit de Amerikaanse Yakimavallei. Rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte
afdronk met verfijnde bitters.

Bitterheid
Volmout, rijk, helder

La Trappe Blond (6.5%)

Goudgeel trappistenbier met een witte
schuimkraag en een rijke smaakbeleving.
Een toegankelijk, prikkelend bier met een
licht zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Bitterheid
Blond, moutig, zoet, bitter

Bavaria Radler Lemon (0.0%)

Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije
bierdrank op basis van bruisend natuurlijk
citroenwater en Bavaria bier. Fris-zoet, licht,
granig en fruitig en bovenal verfrissend.

Tripel LeFort (8.8%)
Bitterheid
Friszoet, citroen, bier, 0.0%

Krachtig blond bier met hergisting op fles. Vol en
zoet met een stevige, romige body vol tonen van
gekarameliseerd steenfruit, honing en een fijne,
droog-bittere afdronk.

Bitterheid
Stevig, fruitig, fijne bitters

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

La Trappe Witte Trappist (5.5%)

Het enige trappistenwitbier van de wereld.
Goed doordrinkbare, bruisende en frisse
dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren,
kruidigheid en een prikkelende afdronk.

Bitterheid
Fris, moutig, prikkelend

La Trappe Bockbier (7.0%)

Uniek seizoensbier met een droge, gebrande
en kruidige smaak. Een bittere ondertoon
smelt verrassend samen met een ondertoon
van zoethout.

Bavaria Radler Lemon (2.0%)
Bitterheid
Donker, kruidig, zoet, bitter

Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters
en Bavaria bier. Friszoete dorstlesser met
natuurlijke
vruchtensappen,
onvervalst
bierkarakter, alcoholbite en frisse afdronk.

Bitterheid
Fris, zoet, citroen, bite

De Molen Hop & Liefde (4.8%)

Zomers en doordrinkbaar amberkleurig bier met
een geparfumeerde neus vol fruitigheid. Op
het palet frisse citrustonen en grassige tonen.
Afsluitend een zwaar gehopt-bittere afdronk.

Bitterheid
Fris, citrus, bitter, gehopt

0.3 Ltr / 0.5 Ltr

La Trappe Dubbel (7.0%)

Klassiek donkerbruin trappistenbier met een
ivoorkleurige schuimkraag. Een vol moutige
en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete
invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

Bitterheid
Stevig, volmout, karamel

Weihenstephaner Hefeweizen (5.4%)
De beroemde gist van Weihenstephan geeft de
karakteristieke geur en smaak. Fris en romig,
domineren banaan en abrikoos de smaak,
aangevuld met een beetje kruidnagel.

La Trappe Isid’or (7.5%)

Amberkleurig trappistenbier met een gebroken witte schuimkraag. De harmonieuze smaak
begint fruitig en gaat over in moutige karamel; een
perfecte balans tussen complexiteit en eenvoud.

La Trappe Tripel (8.0%)
Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig

Klassiek trappistenbier met een krachtige en
volle smaak. Een belegen donkerblond bier met
kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter
en een afdronk met verfijnde bitters.

Bitterheid
Fruitig, stevig, karamel, bitter

La Chouffe is een niet gefilterd blond bier dat nagist. Het is aangenaam fruitig,
gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak.

Wisseltap

Vraag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op tap en/of fles.

Een echt Trappistenbier herkent u aan dit logo

La Trappe Quadrupel (10.0%)

Het originele, donkere trappistenbier, zwaar
en stevig met een volle, verwarmende, intense
smaak. Moutig met zoete tonen van dadels,
vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk.

Bavaria Alcoholvrij (0.0%)

Bavaria Alcoholvrij is een alcoholvrij pilsener,
gebrouwen met natuurlijk mineraalwater
uit eigen bron. Een verfrissend, moutig en
fris hoppig 0,0% bier met een aangename
bitterheid en afdronk.

Traditioneel gezoet helder bruin bier. Moutig
en karamelzoet op de neus en van smaak. Goed
doordrinkbaar met een stroperige zoetheid en
een vriendelijk alcoholpercentage.

Bavaria IPA (0.0%)
Bitterheid
Blond, zoet, fruitig, bitter

0.3 Ltr / 0.5 Ltr

La Chouffe (8.0%)

Bavaria Oud Bruin (3.0%)

Bavaria 0.0% IPA is een bier gebrouwen met 4
unieke hopsoorten en natuurlijk mineraalwater
uit eigen bron. Dit bier is fris, fruitig, hoppig
wat Bavaria 0.0% IPA een toegankelijk 0.0%
bier maakt.

Palm Classic (5.2%)
Bitterheid
Donker, zwaar, stevig, zoet

Bitterheid
Doordrinkbaar, 0.0%

Speciaal amberkleurig bier, vlot doordrinkbaar
en vol van smaak. Aromatisch en hoppig op
de neus, honingzoet en zacht van smaak met
fruitige gistingsaroma’s.

Cornet (8.5%)

CORNET is een sterk blond bier van 8.5% dat op
smaak gebracht wordt door de toevoeging van
eikenhouten snippers tijdens het brouwproces.
Hierdoor krijgt het een subtiele vanilletoets en
zijn zachte volmondige smaak.

Bitterheid
Fruitig, zoet, zachte zuren

Bitterheid
Hoppig, citrus, smaakvol 0.0%
bier

De Molen Vuur & Vlam (6.2%)

Zwaar gehopte India Pale Ale met een
bloemig, fruitige neus. Vuur & Vlam heeft een
fruitig en granig palet welke gebalanceerd
eindigt in een bittere en droge afdronk.

Bitterheid
Citrus, bloemig, licht grassig, droog

De Molen Bommen & Granaten (11.9%)
Amberkleurig zwaar ‘barley wine’-bier met
een uitzonderlijk hoog alcoholpercentage.
Gebrouwen met veel mout en hop, stevig
bier vol zoete tonen, rijp fruit en zachte
bitters met een body als een huis.

Bitterheid
Mout, cake, kruidig

Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel (5.3%)
Bitterheid
Amber, doordrinkbaar, volle smaak

Bitterheid
Sterk, blond, eikenhout, rond

De karakteristieke geur en smaak vanwege de
gist wordt aangevuld met tonen van karamel
van de donkere mout. Fris en romig, aangevuld
met een beetje kruidnagel.

Omer Traditional Blond (8.0%)

Blond bier van hoge gisting met nagisting
op fles. Krachtig en fris blond bier met een
verfijnd fruitig aroma, een stevige body en
een subtiele bitterheid in de afdronk.

Bitterheid
Fruitig, kruidig en vol

Bitterheid
Stevig, fruitig, bitter

Not 18, no alcohol

Bottled beers

BrewDog Punk IPA (6.6%)

The aroma of tropical fruits with a hint of
caramel. The flavour is dominated by the tingly,
resiny hop of New-Zealand. A fruity explosion
of flavour!

Urthel Saisonnière (6.0%)
Bitterness
Tropical fruit, caramel

BrewDog Dead Pony Club (3.8%)
Dead Pony Club is a very hoppy, fruity beer. The
fresh-bitter flavour moves from abundantly
fruity to the restrained bitterness of the hop.

Ayinger Bräuweisse (5.1%)

Traditional Bavarian wheat beer, easy to
drink and thirst-quenching. Summery, lively
sparkling turbid beer full of flavour with a
fruity body and a smooth finish.

Urthel Hop-It (9.5%)
Bitterness
Hoppy with fruity notes

Bitterness
Sparkling, turbid, fruity, smooth

Kriek Max (3.5%)

Clear, dark red spontaneously fermented kriek
beer with a sweet and fruity aroma and a fruity
sweet-sour palette by adding 25% natural
cherry juices.

Rosé Max (4.5%)

Refreshing and fruity spontaneously
fermented rosé coloured beer, refined with
sweet aromas of raspberries and a fresh
sweet-sour taste with 10% natural fruit juices.

Bitterness
Strong, blonde, fruit, spicy, bitter

Urthel Samaranth (11.5%)

Strong and intense red brown beer with a malty,
honey-sweet character. Strong with a rich
aroma of dried fruits, a full malty body, refined
bitters, balanced with a hint of chocolate.

Slightly sweet, hop accents, bite

Bitterness
Strong, fruity, bitter

Bitterness
Sweet, bitter, dried fruits

Summery and clear deep gold pilsner, brewed
according to the Mexican style. Easy to drink
and refreshing beer with a fresh sweet bite of
tequila and citrus fruit in the aftertaste.

Bitterness
Summery, clear, fresh, bite

Desperados (5.9%)
Bitterness
Fruity, sweet, fresh, cherry

Desperados is a unique combination of a premium lager and a tequila flavour
kick! This beer has an alcohol percentage of 5.9% and has a full, refreshing, but
particularly extraordinary flavour.

Liefmans Fruitesse (3.8%)
Bitterness
Raspberry, sweet, fresh, fruity

Maximus Little Fred (4.0%)
A fresh, flavourful blonde beer that is low in
alcohol and suitable for every season. Brewed
with a special selection of European and
American hops.

Has an exceptionally high but pleasant
bitterness. The special hop varieties give an
aromatic nose, a strong, fruity body and a
dry, pleasant bitter aftertaste.

Bitterness

Claro Tequila Flavoured (5.9%)

Brugge Tripel (8.7%)
Strong and rich golden blonde with a fruity
palette and notes of warm spices, slightly smoky
yeast and sweet grains. Solid head, creamy body
and bitter aftertaste.

Unique combination of saison and wheat
beer. Sparkling, golden, and cloudy thirstquencher with hop accents and strong bite
in the aftertaste.

Bitterness
Gentle, fruity, mildly

Liefmans Fruitesse is a unique refreshing blend of beer, matured on real cherries in
the cellars of Liefmans, superbly mixed with natural strawberry, raspberry, cherry,
bilberry and elderberry juices. The result is a slightly fizzy and fruity, pleasantly
sweet, sparkling and refreshing aftertaste.

Duvel (8.5%)

Duvel is a 100% pure and natural beer, free from any additives or preservatives.
And you will immediately taste the difference. Its surprisingly high alcohol content
(8.5%), incredibly foamy head, delicate effervescence and silky feeling in the mouth
distinguishes Duvel from all other Belgian beers.

Changing bottle

Ask about our changing assortment of bottled specialty beers.

Our beers

A refreshing, clean and easy to drink pilsner
with hints of grains and fruit. Thirstquenching clear, light blond beer with a
pleasantly bitter aftertaste.

Bitterness
Light, fruity, grains

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

Swinckels’ - Superieur Pilsener (5.3%)
Thirst-quenching superior full-malt pilsner
brewed with Cascade hops from the Yakima
Valley in the USA. Rich and clear, spicy and
fruity, soft aftertaste with refined bitterness.

Bitterness
Full malt, rich, clear

Bottled beers

Draught beers

Bavaria Premium Pilsener (5.0%)

La Trappe PUUR (4.7%)

A refreshing, thirst-quenching Trappist ale
with a dry, somewhat malty and hoppy aroma.
A flavourful alternative to traditional lager,
brewed exclusively with organic ingredients.

La Trappe Blond (6.5%)

Golden yellow Trappist beer with a white foam
collar and a rich flavour. An accessible, provocative
beer with a slightly sweet, mildly bitter and malty
flavour.

Bitterness
Refreshing, thirst-quenching,
organic

Bavaria Wit (0.0%)

Fresh and fruity, completely alcohol-free, cloudy
wheat beer with a spiced undertone. Thirstquenching and smooth alcohol-free wheat
beer with a full flavour and mild aftertaste.

Bavaria Radler Lemon (0.0%)

Bitterness
Blond, malty, sweet, bitter

Sunny and thirst-quenching completely alcoholfree beer drink made with naturally carbonated
lemon water and Bavaria beer. Sweet, light,
grainy and fruity and above all refreshing.

LeFort (9.0%)
Bitterness
Fresh, fruity, spicy, 0.0%

Bitterness
Sweet, lemon, beer, 0.0%

Dark and complex top-fermented beer to savour,
with secondary fermentation in bottle. Beer with a
sweet aroma, a strong body full of sweet tones of
chocolate and caramel and a long aftertaste.

Bitterness
Dark, complex, powerful

Tripel LeFort (8.8%)
Strong blonde beer with secondary fermentation in
the bottle. Full and sweet with a firm, creamy body
full of notes of caramelised stone fruit, honey and a
fine, dry-bitter aftertaste.

Bitterness
Hearty, fruity, fine bitters

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

La Trappe Witte Trappist (5.5%)

The world’s first and only Trappist white ale.
A highly drinkable, sparkling and refreshing
thirst-quencher. Slightly malty with hints of
acidity, herbs, and a stimulating finish.

Bitterness
Fresh, malty, tingling

La Trappe Bockbier (7.0%)

Unique seasonal ale with a dry, smoked,
herbal taste. A bitter undertone merges
surprisingly with an undertone of liquorice.

Bavaria Radler Lemon (2.0%)
Bitterness
Dark, herbal, sweet, bitter

Sunny mix of natural lemon water and
Bavaria beer. Fresh sweet thirst quencher with
natural fruit juices, pure beer character,
alcohol bite and fresh aftertaste.

Bitterness
Fresh, sweet, lemon, bite

De Molen Hop & Liefde (4.8%)

Summery and easily drinkable amber coloured beer
with a perfumed nose full of fruitiness. On the palette
fresh citrus tones and grassy tones. Finished off with a
heavily hopped bitter aftertaste.

Bitterness
Fresh, citrus, bitter, hopped

0.3 Ltr / 0.5 Ltr

La Trappe Dubbel (7.0%)

Classic dark brown Trappist beer with an ivory
coloured foam collar. A full malty and caramel
sweet flavour with a subtle, sweet influence
of date, honey and dried fruit.

Bitterness
Robust , full malt, caramel

Weihenstephaner Hefeweizen (5.4%)
The famous Weihenstephan yeast imparts its
characteristic aroma and flavour. Fresh and
creamy, the flavour is dominated by banana and
apricot, with a hint of cloves.

La Trappe Isid’or (7.5%)

A very special, amber-coloured Trappist ale:
balanced and with a very fruity initial flavour,
followed by a strong body and somewhat
sweet, malty tones of caramel, with a delicate
bitter finish.

La Trappe Tripel (8.0%)
Bitterness
Fresh, fruity and aromatic

A strong-flavoured, full-bodied Trappist
classic. A dark blonde beer with a candysweet, fruity, light-malty character and a
finish full of sophisticated bitters.

Bitterness
Fruity, robust, caramel, bitter

La Chouffe is a non-filtered blond bottle-conditioned beer. It’s pleasantly fruity,
spiced with coriander and has a light hoppy taste.

Season’s Specialty

Ask about our changing assortment of specialty beers on tap and/or bottle.

Real Trappist beer is recognised by this logo

La Trappe Quadrupel (10.0%)

The original dark Trappist ale, heavy and robust
with a full, warming, intense flavour. Malty
with sweet notes of dates, figs and caramel and
a long, mild aftertaste.

Bavaria Alcoholvrij (0.0%)

Bavaria Non-Alcoholic is a non-alcoholic
pilsner, brewed from natural mineral water
from the Bavaria brewery springs. A refreshing,
malty and slightly hoppy 0.0% beer with a
pleasantly bitter finish.

Traditional sweet, clear brown beer. Malty
and caramel sweet in the nose and in flavour.
Easy to drink with a syrupy sweetness and a
moderate alcohol content of 3.0%.

Bavaria IPA (0.0%)
Bitterness
Blond, sweet, fruity, bitter

0.3 Ltr / 0.5 Ltr

La Chouffe (8.0%)

Bavaria Oud Bruin (3.0%)

Bavaria 0.0% IPA is a beer brewed with four
unique types of hops and natural mineral water
from our own source. This beer is refreshing,
fruity and hoppy, which makes Bavaria 0.0% IPA
an accessible 0.0% type of beer.

Palm Classic (5.2%)
Bitterness
Dark, heavy, robust, sweet

Bitterness
Continuously drinkable, 0.0%

Special amber coloured beer, easily drinkable and
full of flavour. Aromatic and hopped aroma on
the nose, honey-sweet and mild taste with fruity
fermentation aromas.

Bitterness
Fruity, sweet, slightly sour

Bitterness
Hoppy, citrus, flavourful
alcohol-free beer

Very hoppy India Pale Ale with a floral,
fruity nose. Vuur & Vlam has a fruity and
grainy palette balanced by a bitter and dry
aftertaste.

Bitterness
Citrus, floral, lightly grassy, dr

De Molen Bommen & Granaten (11.9%)
Amber, heavy barley wine beer with an
extraordinarily high alcohol percentage.
Brewed with much malt and hop, resulting
in a robust beer full of sweet notes, ripe
fruit, and soft bitters, with a solid body.

Bitterness
Malt, cake, spicy

Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel (5.3%)
Bitterness
Amber, easy to drink, full taste

The characteristic aroma and flavour of the
Weihenstephan yeast are supplemented by the
caramelly notes of dark malt. Fresh and creamy,
with a hint of cloves.

Omer Traditional Blond (8.0%)

Cornet (8.5%)
CORNET is a strong blond beer of 8.5% which is
flavoured by adding oak chips during the brewing
process. This creates a subtle touch of vanilla and a
smooth, full flavour.

De Molen Vuur & Vlam (6.2%)

Bitterness
Strong, blonde, oak, rounded

Top-fermented blond ale with secondary
fermentation in bottle. Full flavoured refreshing
blond beer with refined fruity aroma, a robust
body and a subtle bitterness in the aftertaste.

Bitterness
Fresh, aromatic, full-bodied

Bitterness
Robust, fruity, bitter

