
 

 

Leffe Donker 30cl. 6.5 % alc. 
Authentiek abdijbier met een diepe, herfst-
bruine kleur en een volle, lichtzoete smaak, 
beiden te danken aan de donker gebrande 
malt. Elke slok is een waar genot.  

 

Leffe Blond  30cl. 6,6 % alc.  
Authentiek blond abdijbier waar een vleug-
je bitterheid doorschemert, lekker op elk 
uur van de dag.  

Westmalle Dubbel 33cl . 7,0% alc. 
Dubbel van Westmalle is een donker, rood-
bruin trappistenbier met nagisting in de 
fles. De smaak is rijk en complex, kruidig  
en fruitig, met een frisbittere finale.  

Orval 33cl. 6,2% alc. 
Het Trappistenbier Orval is amberkleurig en 
kent een intense bitterheid. De smaak is rijk 
en vol, droog en hoppig en er wordt gezegd 
dat als men dit bier niet lust, men geen 
bierkenner is!  

Urthel Saissoniere 33cl 6% alc.  
Bovengistend speciaalbier  vol en  
verrassend subtiel bitter van smaak, verder 
is het bier licht troebel. Maar zo blijft het 
beste van de hop en de mout daar waar  
het hoort.   

Brugse zot Blond 33cl. 6% alc. 
Brugse zot is een evenwichtig door drink-
baar bier met karakter. De smaak is fruitig 
en doet denken aan perzik.  
Brugse Zot is een natuurlijk bier, dat  
ontstaat uit een selectie van alleen de beste 
ingrediënten. 

Leffe Royal 33cl. 7,5% alc. 
De perfecte balans van een fruitig aroma, 
een milde en zuivere bitterheid en een fris 
vleugje citrus. Kruidnagels, vanille, verse 
aroma's van banaan en subtiele noties van 
geranium en citrusvruchten resulteren in 
een fris en zoet slotakkoord.  

Pauwel Kwak 33cl. 8.5% alc. 
een heerlijke fruitige geur die doet denken 
aan abrikozen, maar ook de zoetigheid van 
zoethout komt naar voren. Bij het proeven 
van dit speciale Belgische bier proeft u, net 
als de geur, de abrikoos. Daarnaast heeft 
het nog een wat lichte bittere smaak die 
verneembaar is in de fijne afdronk.    
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Blond /Amber bieren 

Fruit /wit Bieren 

Liefmans Fruitesse  25cl. 4,2%alc. 

Liefmans Fruitesse heeft een frisse en 
fruitige smaak met een zoete achter-
grond. Geserveerd met veel ijs  ! 
 

Liefmans Cuvée Brut   
37.5cl  6% alc. 
Een zeer fruitige beleving, zuurzoete 
smaakaanzet die overgaat in een  
complexe volmondigheid.  
Slechts eenmaal per jaar gebrouwen ! 

 Hoegaarden 30cl. 5%alc. 

Het traditionele Hoegaarden witbier 
wordt gebrouwen met bronwater, 
gerstemout, hop, koriander en  
Curagao.  Buitengewoon verfrissend !  
 

Hoegaarden Rosé 30cl. 3%alc  

Hoegaarden Rose heeft een frisse en 
fruitige smaak met een achtergrond 
van frambozen. 
 

Tripel Karmeliet 33cl 8% alc. 
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  

Houblon Chouffe  
IPA Tripel 33cl 9% alc. 
Harmonieus evenwicht tussen 
fruitige smaken en bitterheid door  
het gebruik van drie verschillende 
soorten hop.  

Urthel samaranth 33cl. 11,5% 

In de smaak is de Samarath evenwich-
tig. Tonen van honingdrop geven het 
bier een lichte ziltigheid en een zacht 
karakter.  Na verloop van tijd komt er 
een lichte fruitigheid  van framboos.  

Kasteel donker 33cl. 11% 

Uitzonderlijk donker bier, met toetsen 
van chocolade, banaan, zoethout en 
rozijntjes. Een vol en romig bier.  

Gouden Carolus Classic 33cl. 8.5% 
De aromatische mouten en de hoge 
gisting verenigen de warmte van wijn 
en frisheid van bier.  
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