
BIERKAART
KARMELIET TRIPEL
Karmeliet Tripel heeft niet alleen een heerlijke smaak ook 
een heerlijke geur. Want als je ruikt aan Karmeliet Tripel dan 
denk je direct aan een rozentuin. De geur is aantrekkelijk 
door vanille en bruine suiker. Daarnaast heeft het bier veel 
fruitigheid van perzik en banaan. Heel licht op de 
achtergrond herken je wellicht iets van citrus.

Alcohol: 8.0% 
Brouwerij: Bosteels, België

FLES 33CL 4.25 

LIEFMANS FRUITESSE
Dit sprankelende bier heeft een lichtrode kleur. Geniet van de 
frisse intense smaak van aardbeien, frambozen, krieken, 
vlierbessen en bosbessen. Parelend, sprankelend en 
boordevol fruit.

Alcohol: 3.8% 
Brouwerij: Liefmans, België

FLES 25CL 3.00 

LEFFE BLOND
Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier waar een 
vleugje bitterheid doorschemert, lekker op elk uur 
van de dag.

Alcohol: 6.6% 
Brouwerij: Leffe, België

FLES 30CL 3.50

LEFFE BLOND 0.0%
Leffe Blond 0.0% combineert een fruitige smaak met een 
bittere toets en behoudt tegelijkertijd de karakteristieke smaak 
van kruidnagel en vanille. 

Alcohol: 0.0% 
Brouwerij: Leffe, België

FLES 30CL 3.50

CHIMAY GOUD
De Chimay Goud wordt gebrouwen in het hart van de abdij 
van Scourmont en was tot nu toe voorbehouden voor de 
kloostergemeenschap, haar gasten en medewerkers. 
Vandaag kan iedereen genieten van zijn verfrissende, 
kruidige en hoparoma’s.

Alcohol: 4.8% 
Brouwerij: Notre-Dame de Scourmont, België

FLES 33CL 3.30

ST. BERNARDUS ABT 12
De St.Bernardus Abt 12 heeft een zeer fruitig aroma, zit 
boordevol complexe smaken en blinkt uit door zijn lange 
bitterzoete afdronk.

Alcohol: 10.5% 
Brouwerij: Sint Bernardus Watou, België

FLES 33CL 4.25 

WESTMALLE DUBBEL
Dubbel van Westmalle is een donker, roodbruin trappistenbier 
met nagisting in de fles. De crèmekleurige schuimkraag geurt 
naar speciale mout en laat een mooi kantwerk achter in het 
glas. De smaak is rijk en complex, kruidig en fruitig, met een 
frisbittere finale. Het is een evenwichtig kwaliteitsbier met een 
zacht mondgevoel en een lange, droge afdronk.

Alcohol: 7.0% 
Brouwerij: Westmalle, België

FLES 33CL 3.50

WESTMALLE TRIPEL
Tripel van Westmalle is een helder, goudgeel trappistenbier 
dat gedurende drie werken nagist in de fles. Het is een 
complex bier met een fruitige geur en een mooie, 
genuanceerde hopneus. Het is zacht en romig in de mond, 
met een bittere toets gedragen door het fruitaroma. 
Een uitzonderlijk bier, met veel finesse en elegantie. 

Alcohol: 9.5% 
Brouwerij: Westmalle, België

FLES 33CL 4.25



TONGERLO LUX
LUX, Latijn voor licht, verwijst naar de weerspiegeling van het 
licht in de warme koperkleur. Het markant evenwichtig 
smaakpallet wordt geaccentueerd door de kruidige 
hoptoetsen en de hergisting op fles.

Alcohol: 6.0% 
Brouwerij: Haacht, België

TAP 25CL 3.50 

TONGERLO PRIOR
PRIOR betekent ‘eerste’ in het Latijn en verwijst naar de 
prior binnen de orde van de Norbertijnen. Door het scala 
van fruitige toetsen en de hergisting op fles, die de verfijnde 
bitterheid van de aromahoppen accentueert, springt deze 
authentieke Belgische tripel eruit.

Alcohol: 9.0% 
Brouwerij: Haacht, België

FLES 33CL 4.25

WARSTEINER RADLER
Mild-hoppig met een verfrissende citroensmaak en 100% 
natuurlijk. Bevat geen kunstmatige toevoegingen en 
zoetstoffen. De ultieme natuurlijke dorstlesser!

Alcohol: 2.5% 
Brouwerij: Warsteiner, Duitsland

FLES 33CL 3.00

WARSTEINER RADLER 0.0%
Uniek aan Warsteiner Radler Alkoholfrei is dat de 
citroenlimonade en het bier 100% natuurlijk is en dat er geen 
enkele kunstmatige toevoegingen zijn gedaan. De Radler van 
Warsteiner is net wat ‘bieriger’ van smaak dan de versie van 
Nederlandse merken.

Alcohol: 0.0% 
Brouwerij: Warsteiner, Duitsland

FLES 33CL 3.00

PRIMUS
Lichtblonde pils met een karaktervolle smaak. Geen zoete 
trends, maar wel een lichte bitterheid die uitmondt in een 
droge en dorstlessende afdronk.

Alcohol: 5.2% 
Brouwerij: Haacht, België TAP 25CL 2.40

TAP 50CL 4.50

IETS ANDERS BIER
Het bier uit onze eigen brouwerij. Het aanbod is wisselend. 
Vraag onze bediening naar welk lekker eigen bier we op de 
tap hebben!

VANAF 3.75 

SUPER 8 BLANCHE
Een natuurlijk troebel witbier met een romige schuimkraag 
en verfrissende afdronk. Ze zijn enthousiast geweest met 
de kruiden: deze Blanche onderscheidt zich met een ferme 
portie vers gemalen koriander en appelsienschil. Een rake 
smaak voor wie graag verrast wordt.

Alcohol: 5.1% 
Brouwerij: Haacht, België

TAP 33CL 3.50

SUPER 8 IPA
Hop! In evenwicht; Een verfrissende interpretatie van de 
hoppige biersoort IPA. Typisch bitter, maar ook toetsen van 
citrus en pompelmoes.

Alcohol: 6.0% 
Brouwerij: Haacht, België

TAP 33CL 3.00

JUPILER
Jupiler is een bitterzachte pils en heeft een fris karakter, 
vlotte verteerbaarheid en een toegankelijke rijke moutsmaak.

Alcohol: 5.2% 
Brouwerij: Jupiler, België

FLES 25CL 2.40 

DUVEL
Laat je verleiden door dit natuurlijke bier met een subtiele 
bitterheid, een verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter. 
Het unieke brouwproces, dat zo’n 90 dagen duurt, garandeert 
een delicate pareling en een verfrissende doordrinkbaarheid.

Alcohol: 8.5% 
Brouwerij: Duvel Moortgat, België

FLES 33CL 3.50 

LA CHOUFFE
De kabouters van de Vallei der Feeën houden het meest van 
dit gouden bier. La Chouffe, met zijn licht hoppige smaak, 
toetsen van verse koriander en fruitige accenten, lijkt wel een 
toverdrank voor hun levenslust.

Alcohol: 8.0% 
Brouwerij: Brasserie d’Achouffe, België

FLES 33CL 3.50

LA TRAPPE QUADRUPEL
Quadrupel is het zwaarste bier van La Trappe met een 
prachtige amberkleur. De warme, intense smaak is vol en goed 
gebalanceerd. Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam bitter 
met een zoete afdronk. Quadrupel gist na op de fles en heeft 
aroma’s van onder andere banaan, amandel en vanille.

Alcohol: 10.0% 
Brouwerij: De Koningshoeven, Nederland

FLES 33CL 4.25 

WARSTEINER 0.0%
Warsteiner 0.0% wordt gebrouwen op basis van de receptuur 
waarmee de normale Warsteiner pilsener wordt gebrouwt. 
Hierdoor behoudt het zijn verfrissende, licht bittere, volle 
Warsteiner smaak. De rijke, heldere lichtgouden kleur ontstaat 
door de ijskoude filtratie. Gebrouwen volgens het 
Reinheitsgebot.

Alcohol: 0.0% 
Brouwerij: Warsteiner, Duitsland

FLES 33CL 2.50


