Pilsener
5.1%
Pilsener
Volle smaak met een aangenaam bittere afdronk.
Hertog Jan
pilsener

Leffe
Leffe Blond
Blond
6.6%
Leffe
Zacht, moutig en fruitig, met tonen van vanille.

Bosteels
Tripel

Tripel Karmeliet
8.4%

Een heerlijke drie granen tripel met frisse tonen van banaan
en vanille, resulterend in een romig mondgevoel.

Hertog Jan
Barley Wine

Grand Prestige 2016
10%

Extra 5 jaar gerijpt in onze eigen kelder, resulterend in een
veel volmondigere smaak. Laat u verrassen.

Kees
Quadrupel-IPA

Kees Quadrupel-IPA
12.8%

Brouwerij Kees Quadruple IPA Batch No. 1 is een speciaalbier afkomstig uit
Middelburg, Nederland. Het is een zeer zwaar bier, en zit bomvol aroma’s en
smaak. Je zult voornamelijk tropische vruchten en citrusvrucht herkennen in
het smakenpalet.

Hertog Jan
Alcohol vrij

Hertog Jan 0.0
0.0%

Vol van
smaak,
met een
bittertje.
Volle
smaak
metverfrissend
een aangenaam
bittere
afdronk.

Leffe
Alcohol vrij

Leffe Blond 0.0
0.0%

Zacht, moutig en fruitig, met tonen van vanille.

Leffe
Alcohol vrij

Leffe Bruin 0.0
0.0%

Krachtig en vol met een lichtgekruide afdronk

Hoegaarden
Radler

Radler Citrus 0.0
0.0%

Een Radler. De zachte, verfrissende smaak van Hoegaarden
Citrus, maar zonder alcohol.

Hoegaarden
Radler

Radler Citrus
2.0%

Radler met een natuurlijke mix van Hoegaarden met
het sap van citrus.

Goose Island
IPA

India Pale Ale
5,9%

Lekker hoppig
hoppig met
met een
een fruitig
fruitigcitrus
citrusaroma
aromaen
enmoutige
moutigeafdronk.
afdronk.

Hoegaarden
Wit

Hoergaarden Wit
4,9%

Zacht, licht en subtiel gekruide citrus-smaak.

Hoegaarden
Rosébier

Hoegaarden Rosé
3,0%

Natuurlijk zoet, met het fruitige aroma van frambozen.

AB-INBEV
Kriek

Belle-Vue Kriek Extra
4,3%

Verfijnd fruitig, gebrouwen met extra veel kersen.

Carlsberg
Cider, fruit en glutenvrij

Sommersby Blackberry
4,5%

Een verfrissende blackberry cider met de volle smaak van bramen, met
zijn licht roze kleur een opvallende verschijning.

Leffe
Fruit bier

Leffe Ruby
5,0%

Kruidig,
fruitig en
en bloemig,
bloemig,met
mettonen
tonenvan
vanhout.
hout.
Kruidig, fruitig

Leffe
Tripel

Leffe Tripel
8,5%

Stevig en verfijnd, met een licht-fruitige afdronk.

Hoegaarden
Strong Pale Ale

Hoegaarden Julius
8,5%

Rijk fruitig karakter gebalanceerd door een licht kruidig aroma van
kruidnagel en vanille.

Bosteels
Belgian Pale Ale

Pauwel Kwak
8,4%

Sterk Belgisch amber bier, prachtige mix van getoaste mout,
hop en complexiteit qua smaak.

Hoegaarden
Belgian Pale Ale

Hoegaarden Grand Cru
8,5%

Complex, delicaat en zoet-bitter met tonen van kruiden.

Leffe
American Brown Ale

Leffe Bruin
6,5%

Krachtig,
vol en
en lichtgekruid,
lichtgekruid,met
mettonen
tonenvan
vankaramel.
karamel.
Krachtig,
K vol

Hoegaarden
Golden Strong Ale

Hoegaarden de Verboden Vrucht
8,5%

Complex, vol en kruidig, met een zachte, droge afdronk.

Hertog Jan
Dark Strong Ale

Hertog Jan Karakter
7,5%

Verrassend krachtig, met volwassen bittertonen.

Hertog Jan
Zwaar Blond

Hertog Jan Winter
8,8%

Fruitig aroma. Volmondig, zoetig en licht bitter

Leffe
Amber Ale

Leffe Winter
6,6%

Leffe Winter is een donker bier met fijne balans tussen zoet en bitter.
Kaneelachtig in de neus en kruidige smaken zijn aanwezig maar
overheersen niet.

Van der Ghinste
Strong Blond

Omer.
8,0%

OMER. Traditional
Traditional Blond
Blondisiseen
eenblond
overheerlijk
vangisting
hoge gisting
met
OMER.
bier vanbier
hoge
met nagisting
K
hergisting
de fles, gebrouwen
volgens
eende
traditioneel
recept.
OMER.
op
fles. Hetop
is gemaakt
van gemalen
gerst van
Loire-streek,
drie soorten
dankt
zijn
fijn, fruitig
aromaen
enTsjechië
subtieleen
bitterheid
aanHet
de zorgvuldig
hop
van
Duitsland,
Slovenië
puur water.
bier bestaat
geselecteerde
grondstoffen
zoals
de
beste
gerstemout
uit
de Loirestreek
enkel en een versie op fles en niet van het vat.
en drie aromatische hopsoorten uit Tsjechië, Slovenië en Duitsland.

Dillewyns
Sour

Vicaris Tripel Geuze
7,0%

Deze Tripel is zurig en verfrissend van smaak. Zeer fruitig
maar wel een overheersende zurigheid. Je ontdekt ook nog
een houtachtige toets in dit bier.

Van Honsebrouck
Fruitbier

Bacchus Kriekenbier
5,8%

Bacchus Kriekenbier is een fris en aangenaam zurig bier met de smaak
van kersen.

Leffe

Zuyd Craft
Italian Pastry Stout

Tiramisu Pastry Stout
12,0%

life
nogcomplete
completewithout
withoutthis
this
Italian
pastry
stout.
My life
Italian
pastry
stout.
K isis not

basis een
een mega-zoete
mega-zoetechocoladestout.
chocoladestout.Amaretto
Amarettoals
alstoevoeging
toevoegingenen
Als basis
ook
ook moccha
wat moccha
Een snufje
wat chocoladechips.
Tiramisu
wat
koffie.koffie.
Een snufje
vanillevanille
en watenchocoladechips.
Tiramisu
in een
in eenvolgens
flesje volgens
hetvan
recept
van Da Nonna,
met Zuydelijke
invloeden
flesje
het recept
Da Nonna,
met Zuydelijke
invloeden
natuurlijk.
natuurlijk.

Big Belly Brewing
Aztec Chocolat Lavacake Stout

Liquid Dessert nr. 18
12,0%

Het is weer tijd voor een dikke Liquid Desserts! Nummer 18 is een
een Aztec Chocolate Lava Cake Stout van 12%. Verwacht de smaken
van kruidige koffie en mokka tonen met ceylon kaneel, bourbon
vanille en een beetje hitte van de habanero pepers. Laat de koudere
maanden maar komen, met dit bier zit je er warmpjes bij.

Big Belly Brewing
Speculaasbock

Bockenreyder Speculaasbock ‘21
7,0%

Een zachte bock vol met vanille en speculaas.

Leffe

