Geen 18, geen alcohol

Flesbieren

Van Moll Langharig Tuig (5.5%)

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

Bitterheid
Citrus, bloemig, licht grassig, droog

BrewDog Dead Pony Club (3.8%)
Deze Pale Ale combineert volle citrusaroma’s met
een lichte karamelgeur. De eerste slok geeft een
lichte toffeesmaak, waarna de grapefruitsmaak
binnenkomt.

Bitterheid
Tropisch fruit, karamel

Bitterheid
Tropische fruit, karamel

Bitterheid
Citrus, frisbitter

BrewDog Elvis Juice (6.5%)
Knetterende grapefruit domineert deze dekselse
IPA. Krachtig, verleidelijk en verlokkend. Zakt
de grapefruit naar de achtergrond, dan komen
andere vruchten hallo zeggen.

Bitterheid
Hoppig, grapefruit, citrus

Goudblond bier, smeuïge schuimkraag,
krachtige neus. De smaak van honing is
aanwezig en Barbãr Blond combineert dit met
toetsen van kruiden en citrusvruchten.

Zacht, subtiel, stevig

Een fris, zoet bier met een mooie moutige
smaak. Naast tonen van karamel, geroosterd
brood; een verfijnde afdronk van grapefruit.

Explosieve aroma’s van ananas en citrus maken
dit een uiterst verfrissend bier.

Bitterheid
Zacht, fruitig en mild hoppig

Tropisch fruit, grapefruit

Een hoppig Pale Ale met een duidelijk bittertje
en fijne grassige en fruitige tonen. In harmonie
met de biscuitachtige smaak van de granen.

Onze bieren

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
Stevig, fruitig, bitter

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

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.

Brugse Zot Blond (6.0%)
Bitterheid
Fruitig, bitter, karamel

Een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma. Het bier wordt
gebrouwen met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische hopvariteiten die het
bier een unieke smaak geven.

Desperados (5.9%)
Bitterheid
Tropisch fruit, citrus

‘t Uiltje Dikke Lul 3 Bier (5.6%)
Bitterheid

Zomers, helder, fris, bite

Liefmans Fruitesse (3.8%)

Maximus Little Fred (3.5%)
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.

Bitterheid

La Chouffe (8.0%)
Bitterheid

Davo Surf Ale (6.4%)

BrewDog Nanny State (0.5%)
Laag in alcohol, vol van smaak: geuren en
smaken van aromatische hop domineren én
balanceren een volle, zachte moutzoetheid.

Een opwekkende bitter-sweet symphony.
Licht bitter, maar vol met z’n snuit in een ketel
tropisch fruit. Lest je dorst, neemt je mee,
raakt je vol.

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

Omer Traditional Blond (8.0%)

Maximus Brutus (6.0%)

BrewDog Punk IPA (5.6%)
De geur van tropische vruchten, aangevuld met
een vleugje karamel. In de smaak domineert de
prikkelende, harsachtige Nieuw-Zeelandse hop:
een fruitige smaakexplosie.

Verfrissend, kruidig,fruitig

Barbar Blond (8.0%)
Bitterheid
Citrus, karamel, toffee

BrewDog Vagabond Pale Ale Glutenfree (4.5%)
In deze krachtige, glutenvrije Pale Ale smelten
tropische citrussmaken samen met een licht
moutige basis van karamel, ondersteund door
harsachtige bitterheid.

Bitterheid

Van Moll Doerak (6.3%)

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.

Een stoere gast, goudblond hart. Ruwe
bolster, Weizen pit. Deze makker verrast je
graag. Is dat niet wat kruidnagel? Proef ik
banaan? Vleug je daar wat citrus?

Claro Tequila Flavoured (5.9%)

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.

Wisselfles
Bitterheid
Grassig, fruitig, biscuit

Vraag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op fles.

Tapbieren

Bavaria Premium Pilsener (5.0%)
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

Wisseltap

Bavaria Radler Lemon (0.0%)

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

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

Licht, fruitig, granen

Palm Classic (5.2%)
Bitterheid
Friszoet, citroen, bier, 0.0%

Een verfrissend Belgisch amberbier met een
unieke, karaktervolle smaak. Toegankelijk
dankzij de 5,2% alcohol en de zachte smaak
met een aangename bitterheid.

Bitterheid
Verfrissend, smaakvol

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

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

Flesbieren

Swinckels’ - Superieur Pilsener (5.3%)

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.

Rodenbach FruitAge (3.9%)
R

Bavaria Radler Lemon (2.0%)

La Trappe Isid’or (7.5%)
Bitterheid
Fruitig, stevig, karamel, 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

E fris fruitbier geschonken in een aperitiefglas
Een
met ijsblokjes, limoen en munt. Gebrouwen
met 100% natuurlijke ingrediënten, zónder
kkunstmatige toevoegingen.

Bitterheid
Fris, Fruitbier, Natuurlijk

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

La Trappe Tripel (8.0%)

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

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
Blond, zoet, fruitig, bitter

Bavaria Oud Bruin (3.0%)
Traditioneel gezoet helder bruin bier. Moutig
en karamelzoet op de neus en van smaak. Goed
doordrinkbaar met een stroperige zoetheid en
een vriendelijk alcoholpercentage.

Bitterheid
Fruitig, zoet, zachte zuren

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.

Bitterheid
Fruitig, zoet, fris, krieken

0.3 Ltr / 0.5 Ltr

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

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.

Stevig, volmout, karamel

0.3 Ltr / 0.5 Ltr

Een echt Trappistenbier herkent u aan dit logo

Een verfrissend 0.0% bier dat smaakt als
pils. Dit komt doordat we met een nieuwe
brouwmethode, de alcohol onder zeer lage
temperatuur uit het bier halen.

Bavaria Wit (0.0%)
Bitterheid
Krachtig, verrassend zacht

Weihenstephaner Hefeweizen (5.4%)
Zacht, fris en romig - de tarwe geeft die
romigheid, plus een lichte, aangenaam
friszure smaak. In de geur domineert banaan
en kruidnagel.

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.

Bitterheid
Donker, zwaar, stevig, zoet

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

Bitterheid
Verrassend, frisbitter

Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

Fris, fruitig, kruidig

Een verrassend toegankelijk 0.0% bier met
een hoppig karakter. Gebrouwen met 4 unieke
hopsoorten en natuurlijk mineraalwater uit
eigen bron.

LeFort (9.0%)
Bitterheid
Droog, fris, licht bitter

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

Lichtzoet, hopaccenten, bite

Bitterheid
Hoppig, citrus, subtiel bitter

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.

Bitterheid
Donker, complex, krachtig

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

Brugge Tripel (8.7%)

Urthel Hop-It (9.5%)
Heeft een uitzonderlijk hoge maar aangename
bitterheid. De speciale hopsoorten verzorgen een
aromatische neus, een krachtige, fruitige body
en een droge, aangenaam bittere afdronk.

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.

Tripel LeFort (8.8%)
Bitterheid

Bitterheid
Krachtig, fruitig, bitter

Urthel Samaranth (11.5%)

Bavaria IPA (0.0%)
Bitterheid

Lichtfruitige geur en smaak van de typische
gist, aangenaam drogend mondgevoel en
frisbitter vanwege de hop: onwaarschijnlijk
dorstlessend en eetlustopwekkend.

Urthel Saisonnière (6.0%)

De nieuwe Bavaria (0.0%)
Bitterheid

Cornet (8.5%)
Cornet, Oaked blond: krachtig en toch
verrassend zacht dankzij de toevoeging van
eikenhouten ‘oaked’ snippers tijdens het
brouwen.

KEREL Saison (5.5%)

La Trappe Quadrupel (10.0%)

Een rijke Tripel door gebruik van kruiden. Een
fruitig palet en tonen van warme kruiden, lichtrokerige gisten en zoete granen met een bittere
afdronk.

Bitterheid
Rijke smaak door kruiden

Cornet Smoked (8.5%)
Bitterheid
Zoet, bitter, gedroogd fruit

Een uniek en krachtig blond bier met
een subtiele ‘smoked’ smaak. Verrassend
zacht dankzij de toevoeging van gerookte
eikenhouten snippers tijdens het brouwen.

Bitterheid
Subtiele ‘Smoked’ smaak

