Toegankelijk Blond

Uiltje Prima Donna 5%
Bitterheid		Smaak: Fris, zacht, Limoncello

Zeker geen Belgisch Blondje. Zeer doordrinkbare ‘limoncello blond’
met wat bitter van de citroen. Een klein beetje biscuit-achtig, en citroen
meringue taart.

• 4,75
Krachtig Blond

Cornet Alcohol-free 0.3%
Bitterheid		Smaak: Maximaal Oaked, minimaal alcohol

Een blond Belgisch speciaalbier van 0.3%. Laag in alcohol, maar vol van
smaak door de rijping op eikenhouten snippers.

• 4,75
Krachtig Blond

Cornet Smoked 8.5%
Bitterheid		Smaak: Subtiele ‘Smoked’ smaak

Een uniek en krachtig blond bier met een subtiele ‘smoked’ smaak. Verrassend zacht dankzij de rijping op eikenhouten snippers.

• 4,75
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Tripel

La Trappe Tripel 8%

St. Bernardus Pater 6.7%

Bitterheid		Smaak: Rijk, frisbitter, fruitig

Bitterheid		Smaak: Rood fruit, karamel

Klassiek en krachtig trappistenbier. Goudblond met een witte schuimkraag. Een volle smaak met een kandijzoet en licht moutig karakter.

Het ‘Paterke’ verenigt donkere kandij en gebrande mout met fruitigheid
en tonen van hazelnoot en mokka.

• 4,75

• 4,75

Tripel

Quadrupel/Barley

De Molen Heen & Weer 9%

La Trappe Quadrupel 10%

Bitterheid		Smaak: Biscuit, fruit, frisbitter

Bitterheid		Smaak: Rijk, bitterzoet, intens

Heen & Weer combineert een zoete moutige ruggengraat met hopbitterheid tot een geweldig gebalanceerde, maar ongewone Belgische
Tripel.

Karaktervol trappistenbier en naamgever van deze bierstijl. Warm amberkleurig met een crèmekleurige schuimkraag. De volle, verwarmende
en intense smaak is moutig met zoete tonen van dadel en karamel.

• 4,75

St. Bernardus Abt 12 10%

Bitterheid		Smaak: Stevig, fruitig, fijne bitters

Bitterheid		Smaak: Volmondig, fruitig, bitterzoet

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.

Diepdonker bier met een volle, ivoorkleurige schuimkraag. Zacht en
volmondig. Kenmerkend fruitig aroma, blinkt uit door zijn lange, bitterzoete afdronk.

• 4,75

BrewDog Punk IPA 5.4%

LeFort 10%

Bitterheid		Smaak: Tropisch fruit, karamel

Bitterheid		Smaak: Donker, complex, krachtig

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

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.
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Quadrupel/Barley

LeFort Tripel 8.8%

Bruin/Dubbel

Onze

• 4,95

Tripel

IPA

• 4,75

Bruin/Dubbel

• 4,95
Holevoort Blond 6%

• 4,75

Holevoort Tripel 8,2%

• 4,75

• 4,75

Geen 18, geen alcohol.

Swinckels’ - Superieur Pilsener 5.3%
Bitterheid		Smaak: Verfrissend, verfijnd bitter

Dorstlessend superieur volmout pilsener gebrouwen met Cascade-hop
uit de Yakima-vallei. Rijk, helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk met
verfijnde bitters.

25cl • 3,10
Weizen

Weihenstephaner Hefeweissbier 5.4%
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Witbier

Bavaria 0.0 Wit 0%

La Trappe Isid’or 7.5%

Bitterheid		Smaak: Fris, fruitig, romig

Bitterheid		Smaak: Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

Bitterheid		Smaak: Stevig, karamel, bitterzoet

Het enige trappistenwitbier ter wereld. Lichtblond, troebel en met een
stevige, vaste schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig en prikkelend door
het koolzuurgehalte. Een doordrinkbare, frisse dorstlesser.

Een alcoholvrij witbier met een zachte tarwesmaak en een fruitig en kruidig karakter. Licht van kleur, troebel, fris met een aangename bitterheid.

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.

50cl • 5,75
Krachtig Blond

Cornet - Oaked Blond 8.5%
Bitterheid		Smaak: Krachtig, verrassend zacht

Uniek, krachtig blond bier: verrassend zachte, subtiele vanilletoets door
de rijping op eikenhouten snippers. De afdronk is lang en heeft een
zachte bitterheid.

25cl • 4,75

• 3,50

Bruin/Dubbel

Bitterheid		Smaak: Vol, gedroogd fruit, karamel

Zacht, fris en romig - de tarwe geeft die romigheid, plus een lichte, aangenaam friszure smaak. In de geur domineert banaan en kruidnagel.

Amber

La Trappe Witte Trappist 5.5%

La Trappe Dubbel 7%

Bitterheid		Smaak: Fris, fruitig, kruidig

Alcoholvrij

30cl • 4,50

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

• 4,75
Pale Ale

Alcoholvrij

Uiltje Trackdown 5.2%

La Trappe Nillis 0%

Bitterheid		Smaak: Fruitig, bitter, perzik

Bitterheid		Smaak: Fruitig, moutig, karamel

Donker, amberkleurig alcoholvrij 0,0% trappistenbier met een gebroken
witte schuimkraag. Fruitig en moutig met een aangename bitterheid en
karamelzoete afdronk.

25cl • 4,75

Juicy Pale Ale: alle ruimte voor fruitige hoparoma’s op een stevige biscuit
smaak. De hop geeft aroma’s van perzik. Droge en fijne afdronk.

• 4,75

• 4,75

Alcoholvrij

fles

van de tap

Pils

Alcoholarm

Weizen

Swinckels’ 0.0 0%

Weihenstephaner Hefeweissbier Alcoholvrij 0.5%

Weihenstephaner Vitus 7.7%

Bitterheid		Smaak: Uitgesproken, fris, verfijnd

Bitterheid		Smaak: Fris, fruitig, kruidig

Bitterheid		Smaak: Fruitig, kruidig, vol

Swinckels 0,0% is een uitgesproken, fris en verfijnd alcoholvrij bier. Door
een nieuw ontwikkeld brouwproces heeft het bier zijn kenmerkende
hoppige geur en zacht moutige smaak behouden.

Dit goudgele, alcoholvrije tarwebier smaakt net als een premium tarwebier: pittig, fris en rond. Met hinten van kruidnagel en honing, en een
fruitig karakter.

De robuustere versie van de klassieke Hefeweizen. De karakteristieke
geur en smaak, vol van banaan en abrikoos, wordt aangevuld met een
beetje kruidnagel.

• 4,00

Fruitbier

• 4,75

Alcoholvrij

• 5,95

Radler

Toegankelijk Blond

Rodenbach FruitAge 3.9%

Bavaria 0.0 IPA 0%

Bavaria Radler 0.0 Citroen 0%

La Trappe Blond 6.5%

Bitterheid		Smaak: Fris, fruitig, zoetzuur

Bitterheid		Smaak: Hoppig, citrus, licht bitter

Bitterheid		Smaak: Friszoet, citroen, bier

Bitterheid		Smaak: Biscuit, licht bitterzoet

Heerlijk fruitbier gebrouwen met 100% natuurlijke ingrediënten. Hierdoor krijgt het een frisse zoetzure smaak. Geserveerd met ijsblokjes,
limoen en munt.

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

Een verfrissende mix van alcoholvrij bier en natuurlijke citruslimonade.
Een zeer doordrinkbare en bovenal verfrissende drank.

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

25cl • 4,25

• 3,50

• 3,75

• 4,75

