BIERKAART

Uit de buurt
Pilsners
Wit en Weizen
Blondjes
Fruitig
Tripels
IPA’s
Donker enzo
Trappisten

Laarbeeks Blond (Laarbeek)			

7,0%

Laarbeeks Brunette (Laarbeek)			

7,0%

Laarbeeks Urtyp (Laarbeek)			

7,0%

Laarbeeks Goud (Laarbeek)			

9,0%

Deftige Aap Tripel (Gerwen)			

8,0%

UIT DE BUURT

Zoet, zacht en makkelijk doordrinkbaar bier van een
lokale brouwerij. De zoete smaak wordt voornamelijk
bepaald door toevoeging van lokale honing.

Ambachtelijk gebrouwen speciaalbier van hoge gisting.
Deze mooie dame is licht zoetig van smaak en geeft een
ondeugende afdronk.

Urtyp is een eerbetoon aan de “oersmaak” van bier.
Het komt het dichtst bij de werkelijke smaak zoals bier
bedoeld is: krachtig van karakter met een droge afdronk.

Kenmerkend voor deze Tripel is de smaak van verse honing
die door lokale imkers geslingerd wordt. Dit geeft het bier
een volle en ietwat zoete smaak met een frisse afdronk.

Ambachtelijk gebrouwen, heel toegankelijk bier.
Een bovengistend bier met hergisting op de fles.
Dit volkomen natuurlijk product doet u denken
aan een tripel.

Bavaria Original 0.0					0,0%
Alcoholvrij bier met een lage gisting. Een smaakvol bier
en een prima alternatief voor een gewoon biertje.

Budweiser

					5,0%

Van oorsprong is het bier Budweiser ontstaan in Tsjechië.
Het bier is nog beter dan de Amerikaanse variant.

P I LSNERS

Carlsberg						5,0%
Een knisperfris biertje uit Kopenhagen. De smaak wordt
vooral bepaald door de rondheid van lichtzoete mout en
het aroma van hop.

Corona						4,5%
Door beperkt gebruik van hop heeft het bier een neutrale
smaak en wordt daardoor ook een allemansvriend. Met
een stukje limoen/citroen lekker verfrissend.

Desperados						5,9%
Goudkleurig premiumbier met een onderscheidende
toegankelijke smaak waarin het bittere van bier wordt
gecombineerd met het zoete van tequila.

Swinckels						5,3%
Gebrouwen met Cascade-hop uit de Amerikaanse
Yakima-vallei en de Polaris hop uit de Hallertau regio
in Duitsland.

Skoll Tuborg						6,0%
Goudkleurig bier met een vleugje wodka en citrus. Lekker
fris bier en heerlijk tijdens de zomermaanden.

WIT EN WEIZEN

Erdinger						5,3%
Een heerlijk Weissbier uit het plaatsje Erding (Duitse
deelstaat Beieren). De gist onderin de fles geeft het
bier nog net iets extra’s.

Franziskaner					5,0%
Bovengistend goudkleurig weizen bier. Een romig bier
met een fris, kruidig en fruitige smaak.

Bavaria Wit 0.0					0,0%
Verfrissend alcoholvrij witbier met een zachte maar toch
volle smaak.

Hoegaarden Wit					4,9%
Een Belgisch witbier met een frisse en zoete smaak. Het
bier wordt gebrouwen met bronwater, gerstemout, hop
en koriander. Een echte dorstlesser.

Texels Skuumkoppe				6,0%
Een ambachtelijk Texels donker Weizenbier. Het was het
eerste Nederlandse donkere Weizenbier, en hij mag er
wezen.

Baptist Wit						5,0%
Een licht verfrissend bier met een toets van kruiden.

Paulaner						5,5%
Een bier met de aroma’s van gerookt graan.

Het Uiltje Pineapple Weizen			

De fruitigste hefeweisen onde de zon! De ananas zorgt
voor een tropische touch. Licht zuur en met typische
tonen van kruidnagel en banaan.

5,0%

W I T EN W E I Z E N

Vedett Wit						4,7%
Het nieuwe witbier van de Vedett familie. Natuurlijke
ingrediënten als tarwe, gerst, hop, koriander en
gedroogde sinaasappelschillen vormen de basis.

Gebrouwen door vrouwen Gin Weizen		
Lekker zoet en fris. De speciale smaak komt door de
gin kruiden die aan het bier zijn toegevoegd.

6,0%

Kompaan Badgast					5,7%
Een heerlijk zacht bier met aroma’s van citroen,
sinaasappel, koriander en kruid.

't IJ IJwit						6,5%
Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk lekker
doordrinkt. Licht troebel, mooi goud van kleur en met
een mooie, zachte schuimkraag.

Augustijn						7,0%
Volmondig en mild met opnieuw moutigheid en hop
en een lichte vanilletoets.

BLONDJES

Brugse Zot Blond					6,0%
Bier met een rijke schuimkraag en een fruitige aroma.
Het bier wordt gebrouwen met 4 verschillende
moutsoorten en 2 aromatische hopvariteiten. Een
makkelijk doordrinkbaar bier.

Cuvee des trolls					7,0%
Wordt gebrouwen op basis van gerstemout en hop,
waaraan verschillende natuurlijke aroma’s worden
toegevoegd die het zijn fruitige smaak geven.

Delirium Tremens					8,5%
Een flinke scheut alcohol ontvlamt als het ware in de
mond, die de tong en het gehemelte werkelijk
opwarmen. De smaak is ook gekenmerkt door zijn
rondheid. De afdronk is sterk, lang en droogbitter.

Deugniet						7,5%
Met een bescheiden alcoholpercentage een echte
wegdromer. Een levendig bier met een volle kraag en
een licht bittere smaak.

Duvel							8,5%
Stevig blond bier wat nog eens hergist op de fles. Door
de fles niet helemaal leeg te schenken blijft het bier mooi
helder.

VandeStreek Broeders				6,0%
Het is een heerlijk verfrissend tarwebier gebrouwen met
Duitse hop.

Formidabel						5,5%
Voor dit Belgisch bier worden 3 hopsoorten en 3 granen
gebruikt. Dit zorgt voor een complexe smaak, fruitig
aroma en een mooie dikke schuimkraag.

Keizer Karel Charles Quint Goud Blond		

BLONDJES

Een mooi goudblond bier, kruidige aroma met een
aangenaam licht, bittere afdronk.

8,5%

La Chouffe						8,0%
Fruitig, gekruid met koriander en een lichte hopsmaak,
dat is kenmerkend voor dit Belgische blond bier.

La Corne						5,9%
Een bier gebrouwen met pils, mout en tarwe. Dit geeft
een zonnige kleur, een overvloedig en romige
schuimkraag.

Lamme Goedzak					7,0%
Een hoge gisting, gebrouwen uit bleekmout en
gekarameliseerde mout. Voor de liefhebbers die zijn
robuuste hopbitterheid niet uit de weg gaat.

Baptist Blond					5,0%
Licht bitter, volmondig bier met een zachte afdronk.

St. Feuillien Grand Cru				

Onderscheid zich door de afwezigheid van kruiden.
Stralend helder bier vol fruitige toetsen met een juiste
harmonie tussen subtiliteit en weelderigheid.

9,5%

Seef							6,5%
Een populair Antwerps bier. Al vier jaar op rij in de prijzen
gevallen. Goudkleurig, licht fruitig en zeer soepel.

Saens Blond						6,4%
Fris bier met een geel blonde kleur en een licht fruitig &
bloemig karakter.

Tongerlo Blond					6,0%

BLONDJES

In 2014 uitgeroepen tot het beste blonde bier ter wereld.
Een koperkleurig bier met een zachte, zoetige aanzet.
Het is een echte allemansvriend.

Troubadour Blond					6,5%
Verfrissend bier met een fruitig- en hopkruidig aroma. De
volmondige smaak is licht moutig en kruidig gevolgd door
een milde bitterheid en zachte afdronk.

Vedett Blond						5,2%
Tamelijk droog in de mond, maar door de hint van citroen
heeft het een heerlijk fris karakter.

Cornet						8,5%
Een zwaar blond Belgisch bier. Het bier krijgt z’n subtiele
vanilletoets dankzij de eikenhouten snippers die tijdens
Het brouwen worden toegevoegd.

Omer							8,0%
Blond bier met een prachtige balans. Goudgekleurd met
een romige witte schuimkraag, gebrouwen met drie
verschillende hopsoorten. Ronde zoetheid met een licht
karaktervol bittertje in de finish.

Affligem Blond 					6,8%
Amber, goudgoudkleurig, helder, met een grote standvastige witte schuimkraag. Fruitige zoet aroma’s bepalen
het gezicht van de koning der abdijbieren.

Cornet						8,5%
Een zwaar blond Belgisch bier. Het bier krijgt z’n subtiele
vanilletoets dankzij de eikenhouten snippers die tijdens
Het brouwen worden toegevoegd.

BLONDJES

Omer							8,0%
Blond bier met een prachtige balans. Goudgekleurd met
een romige witte schuimkraag, gebrouwen met drie
verschillende hopsoorten. Ronde zoetheid met een licht
karaktervol bittertje in de finish.

Affligem Blond 					6,8%
Amber, goudgoudkleurig, helder, met een grote standvastige witte schuimkraag. Fruitige zoet aroma’s bepalen
het gezicht van de koning der abdijbieren.

Zwijntje						8,0%
Smaak van hoppig met moutige achtergrond, ook licht
fruitachtige vanillesmaak.

St. Feuillien Blond					7,5%
Diepgoude kleur met een fijn en luchtig schuim. De
specerijen zorgen voor een fruitige toets van
citrusvruchten.

Wilderen Goud					6,2%
Stoer en onweerstaanbaar jong van karakter. Vlot
toegankelijk en jonge hoge gistingsbier.

Beerze 7,5						7,5%
Een bier met een fruitig hop aroma. Het bier heeft body,
een droge afdronk met een spoortje zoet.

Maneblusser					5,8%
Een blond bier met een licht citrus aroma en een fijne
afdronk, gebrouwen volgens de traditionele methode
van hoge gisting.

BLONDJES

Kompaan 20 Bondgenoot				5,2%
Een fris, droog en bitter bier. Een kwaliteitsbier van hoge
gisting met een verrassend bittere afdronk. Gebrouwen
met maar liefs vier soorten mout en drie soorten hop.

Maredsous Blond					6,0%
Het bier verenigt diverse mout en hopcomponenten
tot een harmonieuze smaakbeleving. Een toets van
fruitigheid verrijkt de overwegend fris, lichtbittere afdronk.

VandeStreek Zonnesteek				6,0%
Een mooie melange van drie hopsoorten en drie soorten
mout zorgen ervoor dat jij je hoofd koel kunt houden
tijdens de mooiste dagen van het jaar.

Grimbergen Blond					6,7%
Een bier met een zachte smaak met moutaccenten van
karamel en een kruidig vleugje van gist. Fruitig en een
uitgesproken bittertje.

Urthel Saisonniere (saison)			

6,0%

De Molen Heksen & Trollen (saison)		

6,1%

Frisse dorstlesser met florale en fruitige aroma’s en
tonen van gist.

Het is kruidig en verfrissend. Dit bier is gebrouwen met
gerst, tarwe en spelt.

Bavaria Radler Lemon 				

Een verfrissende mix van alcoholvrij bier en natuurlijke
citruslimonade. Een verfrissende doordrinkbare drank
met een echte biersmaak.

0.0%

Bavaria Radler Lemon				2,0%

FRUITIG

Een verfrissende mix van bier en natuurlijke
citruslimonade. Een verfrissende doordrinkbare drank
met een echte biersmaak en met een laag percentage alcohol.

Lindemans Pecheresse				2,5%
Een fruitbier van Lindemans wat wordt gemaakt met
puur gezuiverd perzik sap. Een heerlijk fris en fruitige
smaak met een ondertoon van lambiek.

Lindemans Cassis					3,5%
Een fris bier met een wijnachtig karakter gemaakt van
zuiver bessensap.

Wittekerke Rosébier				4,3%
Uniek fruitig bier met een verrassende smaak, een pittig
kleurtje en een sensueel karakter.

Liefmans						3,8%
Sprankelend aperobier met zijn lichtrode kleur,
smaaktoetsen van frisse aardbeien, frambozen, krieken,
vlierbessen en bosbessen.

Kasteel Rouge					8,0%
Als moederbier is de Kasteel Donker gebruikt. Een bier
voor de liefhebbers van zoete kersen met een
overweldigend aroma. Het fruit overvleugelt de mout
waaraan evenwel toetsen van chocolade en peper
herinneren.

Mongozo Banana					3,6%
Een gedurfd maar zeker geslaagd, zoet, smaakvol bier
met de smaak van banaan.

Mongozo Coconut					3,6%
Van oorsprong in Kenia gebrouwen, met de smaak van
kokosnoot een smaakvol exotisch bier.

FRUITIG

Mongozo Mango					3,6%
Een zoet, fris bier van verse mango’s. Drinkt vermakelijk
en heeft een verfrissende smaak.

Wilderen Kriek					3,5%
Gebrouwen met spontaan gegiste lambic, langzaam
gerijpt op grote oude eiken foedervaten. Hieraan werden
rijpe sappige krieken toegevoegd waardoor een dieprode
en zeer fruitige aroma ontstond.

La Chouffe Cherry					8,0%
Een rood fruitig bier met een licht zoete aanzet en een
verfrissend zurige toets. Een combinatie van kersen,
aardbei, marsepein en port.

Brugge Tripel					8,7%

Goudblond bier met een stevig, rotsachtig schuim. In 2013
gouden medaille gewonnen voor World Beer Award, ook in
2014 goed voor de bronze medaille.

Corsendonk Tripel Gold				9,7%

TRIPELS

Een krachtige blonde tripel. Het bier heeft een rijk fruitig
aroma, een zachte volle smaak en een iets droge hoppige
afdronk.

De Koninck Triple d'Anvers			

Een lichtzoete start met daarbij een mooie balans tussen
hopbitter, fruitigheid en een fris, sprankelend karakter
door de hergisting.

8,0%

Duvel Tripel Hop					9,5%
Dankij de hopsoort Equinox uit de Verenigde Staten kent
deze duvel een fruitige aroma van pompelmoes en limoen,
met een lichte toets van groene peper

Filou							8,5%
Een stevig blonde tripel met een makkelijke afdronk. Een
bier wat pas vanaf 2015 op de markt is verschenen.

Gouden Carolus Tripel				9,0%
Gebrouwen met de beste bleke mout, vergezeld met de
kruiden zorgt het voor een apart karakter met een
volmondige smaak. Ietwat kruidig maar toch een
dorstlessend bier.

't IJ Zatte						8,0%
Een Nederlandse biologische tripel. De smaak is vol, rond,
mondvullend en tongstrelend.

La Corne Tripel					10,0%
Het bier is een typische Belgische tripel met veel tonen
van fruit, graan en honing.

Tripel Karmeliet					8,4%
Een complex goud- tot bronskleurig bier met een romige
schuimkraag. De zoete aanzet evolueert verder in een
uitgesproken sinaasappelsmaak om dan mildbitter uit te
vloeien.

Le Fort Tripel						8,8%

TRIPELS

Een goudblond bier dat zich onderscheidt door zijn frisheid,
fruitig aroma (rode appels en bananen) en mooie zachte en
volle smaak.

Maredsous Tripel					10,0%
Bij de eerste kennismaking ruik je een zoetigheid die doet
denken aan ananas op siroop. Toegankelijk en zacht bier.
Afdronk lijkt iets weg te hebben van Grapefruit.

Straffe Hendrik Tripel				9,0%
Krachtig bier met rijke toetsen van mout en hop. De aanzet
neigt naar karamel, waarna de smaak overvloeit in een
aanzienlijke bitterheid. Een afdronk met een subtiele hint
van banaan en citrusvruchten.

Wilderen Tripel Kanunnik				8,2%
Een zachte en kruidige tripel met hergisting op de fles en
een milde afdronk door het gebruik van fijne en edele
hopsoorten.

VandeStreek Turf 'n Surf				

Fruitig met een mooie balans van zoet en bitter. Daarbij
een hint van turf en rook. Het toegevoegde snufje zout
geeft het geheel meer kracht.

8,5%

Slaapmutske Tripel				8,0%
Een bier van hoge gisting op basis van kleurmout en
pilsmout en hergisting op de fles.

Berne Abdijbier Tripel				9,0%
Zachtzoet met een pittig bittertje. Een echte krachtige
tripel met lichte kruidentonen en gemakkelijk
doordrinkbaar waardoor dit abdijbier als ’gevaarlijk
lekker’ wordt ervaren..

TRIPELS

St. Bernardus Tripel				8,0%
Erkend abdijbier, sterk aromatische tripel met fruit en
florale geuren. Zoete aroma’s uit de mout geven dit bier
een heel zacht karakter. Lichte bitterheid geeft nog meer
diepte aan dit complexe bier.

Corsendonk Agnus					7,5%
Bier met een hoge gisting met de smaak van een kruidig
boeket en gehopte afdronk.

Affligem Tripel					9,0%
Goudblond abdijbier met een fijne witte schuimkraag.
Verfrissend en vol fruit, citrus fruit en tropisch fruit.
Aangenaam bitter in de nasmaak.

Mooi Weer IJsbeer					8,0%
Dit bovengistende bier is zeer vol van smaak met zowel
moutige als fruitige toetsen.

Tongerlo Prior Tripel				9,0%
Een romige smaak in de mix met een fruitigheid zoals
de geur doet vermoeden.

Zeezuiper						8,0%
Fris droog tot licht zoet met subtiele tonen van koriander,
de geur van geel fruit en een verfijnde hopbitterheid
zoals het een echte tripel betaamt.

Hop met de Gijt					6,5%
Geel/oranje kleurig bier draagt na schenking een volle
kroon van hoppig schuim. Een bloemig boeket van onder
andere citrus komt je bij de eerste slok tegemoet

't IJ IPA						7,0%
Donkerblond bier met een uitgesproken hopsmaak. Het
heeft aroma’s van bloemen en grapefruit. De afdronk is
fruitig maar bitter.

IPA's

La Chouffe Houblon					9,0%
Een blonde tripel IPA. Houblon is een Frans woord voor
hop. Het is een hoppig bier bestaande uit 3 hoppen.

Delirium Argentum					7,0%
Een IPA ter gelegenheid van de 25e verjaardag van
Delirium Tremens.

Jopen Life's Is a Beach				

3,3%

Jopen Hop Zij Met Ons 				

6,0%

Deze fruitige dorstlesser is gebrouwen met Wakatu-hop
uit Nieuw-Zeeland. Dat geeft dit licht alcoholische bier
zijn fijn fruitige karakter.

Oranjekleurige hopbom, die je glas uitstuift. Uitbundige
fruitige aroma’s en veel ‘pine’. Carameltonen uit de mout
brengen de bitterheid in balans. Dit bier is glutenvrij.

Jopen Mooie Nel					6,5%
De Amerikaanse hop in Jopen Mooie Nel IPA zorgt voor
bitterheid met veel fruitige tonen.

Oersoep Hopfather (session IPA)		

Een session IPA met een balans tussen aroma’s van
sinaasappel en grapefruit en een pittige bitterheid.
Dit speciaalbier is een fruitig, blond bier, met smaken
van mango, ananas en ander tropisch fruit.

4,9%

Vedett IPA						5,5%

IPA's

Verfrissend, fruitige aanzet met een zweem zoetigheid
en moutige afdronk, maar in tegenstelling tot andere
IPA’s nauwelijks bitter.

Het Uiltje Bird of Prey IPA				

5,8%

Het Uiltje Me, Myself & IPA				

7,0%

fris, erg fruitig en precies zoals hij is bedoeld. De
fruitigheid heeft het bier te danken aan de belachelijke
hoeveelheid Amerikaanse hop die er in is gebonjourd.
Keihard gehopt en om die reden geen bier om weg te
zetten.

Op het palet proeft men eerst het fruitige van tropische
vruchten, gevolgd door een hopbittertje gecombineerd
met die van grapefruit. Dit alles leidt tot een kruidige en
fruitige finish met een goed gecontroleerde bitterheid.

De Molen Vuur&Vlam				6,2%
Een IPA met een overdosis hop. Het resultaat is een
bitter bier met mooie aroma’s van citrusfruit, gras en
kruidigheid.

De Molen Hop&Liefde				4,8%
Dit bier is gedryhopt met Citra. Een voor De Molen
begrippen zeer licht bier dat bol staat van het citrusfruit,
gras en kruidigheid.

Corsendonk Rousse				8,0%

DONKER ENZO

Een roze fruitbier met een volle smaak. Ondanks zijn
fruitige accenten toch veel vergelijkenissen met een
amberbier.

Koning Honing					7,5%
Het evenwicht in zoet en bitter geeft een bijzonder
bier. Naast de toevoeging van honing is het een romig
en vol bier.

Kwak							8,4%
Een amber Belgisch speciaalbier waar kandij aan is
toegevoegd. Een hoog gistend bier wat gedronken
wordt in een heel bijzonder glas.

Palm							5,2%
Amberkleurig kleurig Belgisch speciaalbier met lichte
karamelsmaken met een honingachtige malsheid.

Grimbergen						6,5%
Grimbergen Dubbel is een zoet-bitter bier met veel volheid
en toetsen van karamel. Een heel rijk bier met een dubbele
gisting.

Brasserie Le Fort					9,0%
in 2014 winnaar van de zilveren medaille in de categorie
Belgian Style Strong Ale. Complex donker bier met zoete,
fruitige, zachte toetsen.

Brugse Zot Dubbel					7,5%
6 Verschillende hopsoorten zorgen voor een uniek donker
bier. Het is een vol en zwaarder bier dat veel liefhebbers
aanspreekt.

Gouden Carolus Classic				8,5%

DONKER ENZO

Staat hoog geklasseerd onder de speciaalbieren. Een
bijzonder balans tussen zoet en gebrand bitter. In 2010
verkozen tot beste donker bier ter wereld.

Gulden Draak					10,5%
Donkere tripel met een complexe smaak met toetsen
van karamel, gebrande mout en koffie en de romige
hazelnootkleurige schuimkraag maken het uniek. Ook
wel gerstewijn genoemd.

Broeder Jacob Double Port			

9,0%

Guinness Special Export (stout)			

8,0%

Zuster Agatha (quadrupel)			

10,0%

Urthel Samaranth (quadrupel)			

11,5%

De Molen Mooi&Meedogenloos (quadrupel)

10,2%

Een Belgisch bier waar echte port aan toe is gevoegd.

De kleur van het bier is “ruby red” en het is een echte
“stout” van Ierse afkomst. Een krachtige volle smaak
die verder licht bitter en droog is. Daarna komen tonen
van chocolade, hout en toast vrij.

Typische quadrupel, zoet met veel alcohol, bruine suiker,
gedroogd fruit. Een bier om in stilte van te genieten

Sterk, amberkleurig bier. Zoet en alcoholisch met tonen
van fruit, karamel en chocolade. Koolzuur en een
bescheiden bitterheid geven dit bier balans.

Het heeft veel zoetheid en geroosterheid. Samen van
karamel, pruim, chocolade en bruine suiker zijn duidelijk
herkenbaar.

Kasteel Bier Donker				11,0%

DONKER ENZO

Stevig, zoet tot bitter donkerbruin bier waarin de mout de
boventoon geeft. Bij degustatie blijkt dit bier verrassend
complex.

St. Bernardus Abt 12				

Een zeldzame schoonheid en misschien wel één van de
beste bieren ter wereld. Fruitige aroma’s, boordevol
complexe smaken en blinkt uit door zijn lange bitterzoete
afdronk.

10,0%

St. Feuillien Bruin					8,5%
De fruitgeuren ontstaan door gisting, vormen een rijke
harmonie met een dominant aanwezige zoethout en
gebrande suiker.

Troubadour Spëciale				5,7%
Een speciaalbier met een licht kruidige, moutige eerste
aanzet, toetsen van karamel gevolgd door een droge en
bittere afdronk.

Vurige Non						7,0%
Robijnrood bier met een hoge gisting. De smaak is zoetig
en neigt naar karamel.

't IJ Natte						6,5%
Een zacht donker bier. Door het gebruik van donkere
mout heeft de Natte een roodbruine kleur. Die mout
zorgt eveneens voor de zacht geroosterde smaak.

Corsendonk Pater					6,5%
Donker, roodbruin dubbel bier van hoge gisting.

Bush Amber						12,0%
Amberkleurig, bitterzoet, afdronk van zoethout. Aroma’s
van banaan en karamel.

La Trappe Witte Trappist				

TRAPPISTEN

Het enige trappistenwitbier op de wereld. De
Saphirhop geeft het bier een citrusachtige geur.
Uitsluitend gebrouwenmet water, tarwemout,
gerstemout, gist en hop.

5,5%

La Trappe Blond					6,5%
Dit sprankelende goudblonde trappistenbier heeft
aromatische fruitige en frisse geur. De smaak is licht
moutig en licht zoet. Het heeft een zachte bitterheid
met een vriendelijke afdronk.

La Trappe Dubbel					7,0%
Door het gebruik van karamelmout ontstaat een zacht
aromatisch, karamelachtig karakter. Volmoutig van
smaak maar toch een tikkeltje zoet.

La Trappe Tripel					8,0%
Een volle en rijke smaak met een lichtdroge afdronk en
fijne bitterheid. De geur is licht moutig en esterig (esters
bepalen voor een groot gedeelte de smaak van het bier).

La Trappe Quadrupel				10,0%
Een zwaarder bier met een prachtige amberkleur.
Moutig zoet, licht gebrand, bitter met een zoete afdronk.
Quadruppel heeft aroma’s van onder andere banaan,
amandel en vanille.

Zundert Trappist					8,0%
Tweede Nederlandse trappistenbier en een topper op
zich. De smaak neigt naar (bitter)zoet, fruitig en een
klein beetje kruidig.

Westvleteren groen				5,8%
Bier is sterk bitter en heeft een mooie blonde kleur.
Hoppigkruidige aroma en is lichtzacht van smaak.

TRAPPISTEN

Westvleteren blauw				8,0%
Zoetig, fruitige aroma’s met een meloenachtig accent
maken het bier af. Met een mooie donker, bruine kleur
een superieure aanrader.

Westvleteren bruin					10,2%
Al jarenlang uitverkozen tot het beste bier van de wereld.
Romige aroma en een uiterst rijk, karamelachtig, moutig
smaakpallet. Moeilijk verkrijgbaar maar een bijzonder
subliem bier.

Westsmalle Dubbel					7,0%
Een donker, roodbruin trappistenbier met een
crèmekleurige schuimkraag. Een mooie klassieker! Ook
lekker met wat grenadine.

Westsmalle Tripel					9,5%
Een complex bier met veel fruitigheid, je proeft rijpe
banaan en een fijne hopbitterheid. Een lange afdronk,
droog en aangenaam bitter.

Chimay wit						8,0%
De Tripel Chimay is goudgeel trappist en koppelt
zachtheid aan bitterheid, in een zeldzaam evenwicht.

Chimay 9						9,0%
Authentiek Belgisch bier waarvan de geur zweemt naar
verse gist gecombineerd met een rozenachtige
bloementoets is bijzonder aangenaam om te drinken.
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