
Brand Pilsener - Blond
5,5%  27ebu 0.20l 2.40  0.25l 2.90 0.50l 5.80
Brand Premium Pilsener wordt gebrouwen met meer hop. Dat geeft onze pilsener 
zijn unieke, krachtige smaak. Het volledig volmout gebrouwen pils van Brand ken-
merkt zich door de perfecte balans tussen hopbitterheid en hop-aroma. Dit komt 
doordat Brand twee keer in het brouwproces hop toevoegt aan het bier.

Brand Imperator - Amber
6,5% 25ebu  0.25l 4.20
Brand Imperator heeft een volmoutige smaak.
Brand Imperator is het oudste speciaalbier dat Brand kent. Brand Imperator 
wordt al gebrouwen sinds 1949 als een orgineel, ondergistend bockbier.

Weihnstephan - Weizen
5,1% 10-15EBU 0.30l 4.10   0.50l 6.80
Weihenstephaner Weizen heeft een frisse en bittere smaak.
De brouwerij van Weihenstephaner is verbonden aan de brouwfaculteit van 
München en vrijwel elke brouwer in Europa heeft hier gestudeerd. Het gist van 
de brouwerij is zo beroemd dat veel brouwerijen over de wereld deze gebrui-
ken.

Westmalle -  Dubbel
7%  28EBu   0.25l 4.20
Westmalle Dubbel is een trappistenbier dat sinds 1856 wordt gebrouwen. 
In 1926 werd het recept van dit roodbruine aangepast tot het bier dat we nu 
kennen. De naam van deze Westmalle - de Dubbel - werd de naam voor een 
bierstijl. Dit bier zit vol fruitige aroma’s en esters, heeft tonen van gebrande 
mout. De smaak is zoet met een verfijnde bitterheid.

Valdieu -  triple
9% 20ebu  0.25l 4.20
Krachtige Tripel met een geweldige balans. Goudkleurig met een volle witte 
schuimkraag. Zachte fruitige zoetheid, florale tonen en de verwarmende kracht 
van alcohol.

Wisseltap
Vraag onze medewekers naar welk lekkers er nu uit de tapkraan stroomt.

Pieke’s bloont
6,5% 15-20EBU  0.33l 4.70
In Pieke’s Bloont proef je de passie van de brouwers.
Het ongefilterde bier is ontstaan uit een combinatie van natuurlijke ingrediën-
ten die zorgen voor een karakteristieke en unieke smaak. De gistresten in het 
bier zorgen voor een rijke smaaksensatie en volle afdronk.
Het authentieke brouwproces en de geheime receptuur hebben gezorgd voor 
een heerlijk doordrinkbaar bier.

Op zoek naar een leuk cadeau 
of wil je Pieke’s bloont 
lekker thuis kunnen drinken?

Wij verkopen pieke’s bloont 
in cadeauverpakking; 
2 flesjes a 33cl & 
1 glas met het originele logo

Per Pakket 12.50

                              «  B E E R  V A A N  D E  T A P   »



              ***    Speciaalbier vaan de fles   ***
kerel - Bierre de Garde
7%   0,33l  24ibu  5.00
24 IBU. 34 EBC. Donker amberrood bier met écru schuimkraag. Geur: mout, 
hoppig, kruidig, wat karamel. Smaak: licht hopbitter, wat karamel, fruitig, wat 
citrus, agrum. Goede koolzuurprikkel. Afdronk: bitter

Belgoo saisonneke - saison/blond
4,4%  0,33l  34ibu  5.00
Blond type saison bier met slechts 4,4% alcohol en een aangename bitterheid. 
Rijkelijk koudgehopt met europese hopsoorten. Gebrouwen op basis van 2 
verschillende graansoorten; Gerst & Tarwe. Ambachtelijk gebrouwen in een 
artisanale brouwerij Hergist of fles|Niet gefilterd|Geen chemische additieven|-
Geen toegevoegde kruiden

duvel - blond
8%   0,33l  30ibu   4.70
Een Duvel geldt nog steeds als dé referentie onder de zwaardere, blonde bieren. 
Het boeket is pittig en prikkelend in de neus met wat citrus, die zelfs licht neigt 
naar pompelmoes door het gebruik van enkel de beste nobele hopsoorten. 
Dit kan ook terug gevonden worden in de smaak, mooi gebalanceerd met een 
vleugje kruidigheid. Dankzij het hoge CO2-gehalte heeft het bier een zaligma-
kende rondheid in de mond. Een Duvel is zowel de volmaakte dorstlesser als de 
ideale aperitief.

la chouffe - blond
6,5%  0,33l 25ebu   4,70
La Chouffe is een ongefilterd blond bier, dat hergist op de fles. Het is een aan-
genaam fruitig bier, gekruid met koriander en een lichte hopsmaak. Goudkleurig 
bier, licht nevelig met een robuuste schuimkraag. Kruidige geur met veel citrus-
fruit en koriander. Ook in de smaak veel fris fruit en eveneens koriander.

brand up  - blond
6,5% 0,33l 31ebu    3.60
Moutige aroma’s met een stevige hopbitterheid geven Urtyp de smaak zoals 
pils ooit bedoeld was. Zachte ronde zoetheid, karaktervolle bitterheid en een 
frisbittere finish.

brand ipa - indian pale ale
7,5%  0,33l 36ebu   3.80
De Brand IPA heeft een tongstrelend fris, fruitige geur van mango. Het heeft 
verder een krachtige smaak van citrus met een bitter fluweelzachte afdronk.
De Brand IPA is gebrouwen met cascade-, citra- en amarillo hop en valt op door 
het mooie hopkarakter en dito afdronk. De combinatie van fruitige hoparoma’s 
en bittere smaken zijn helemaal in balans.

Brand blond - blond
8%   0,33l  40ebu    3.80
Brand  Blond kenmerkt zich door de complexiteit en fruitigheid van het bier. 
Daarnaast bevat Brand Zwaar Blond  aroma’s van vijf verschillende soorten hop. 
De combinatie van tarwemout, gerstemout en caramout geven het bier zijn zwa-
re karakter. Brand Zwaar Blond is gebrouwen naar het recept van hobbybrouwer 
Jacques Bertens. Hij won met zijn Blozende Blonde de Brand Bierbrouwwed-
strijd 2013.



              ***    Speciaalbier vaan de fles   *** 

kwaremont pittig blond
6,6%   0,33l 26ebu      4.20
Mooie stabiele kraag. Licht troebel. Een wat typische geur. Ruikt naar aarde. Ste-
vige volle smaak, waarvoor je wel de rust moet nemen om deze goed te kunnen 
ervaren. Naderhand meer bitterheid door de hop. Blijft steeds zwaar van smaak. 
Is een niet makkelijk te nemen bult, die Kwaremont. Iedere slok wordt op een 
gegeven moment een pittige trap op de pedalen.

westmalle triple - trappist
9,0%   0,33l ebu40      4.70
Het is een complex bier met veel fruitigheid, je proeft rijpe banaan en een 
fijne hopbitterheid. Het mondgevoel is rond en vol. Een subtiele zoete toets 
die wordt gedragen door fruitigheid en bitterheid. De afdronk is lang, droog en 
aangenaam bitter. De moeder van alle Tripels.

orval - trappist
6,2%   0,33l 42ebu      5.20
Orval Trappist Ale is een uniek bovengistend bier, waarbij wilde gist zorgt voor 
een unieke smaak. De gekozen vergistingsmethode maakt een lange lagering 
noodzakelijk. Kenners raden aan dit bier niet binnen drie maanden na het botte-
len te drinken. Orval is een schaars bier en is een erkend trappistenbier dat het 
logo Autentic Trappist Product mag voeren.

kasteel rouge - fruitbier
8,0%   0,33l 18ebu      4.90
Kasteel Rouge is een unieke mélange van Kasteel Donker en zoete kersenlikeur. 
Dit ‘fruitige’ bier is een prima cocktail of aperitief op een zonnig terras. Een 
bier voor de liefhebbers van zoete kersen met een overweldigend aroma. Het 
fruit overvleugelt de mout in het moederbier Kasteel Donker waaraan  evenwel 
toetsen van chocolade en peper herinneren. Verrassend licht verteerbaar voor 
een vrij sterk bier.

Liefmans fruitesse - fruitbier
4,2%   0,25l  8ebu       3.80
Liefmans Fruitesse heeft een frisse en fruitige smaak met een zoete achtergrond. 
Deze blend van bier gerijpt op echte kersen en natuurlijke vruchtensappen heeft 
een fruitige, zoete smaak en kan eventueel geserveerd worden op ijs.

vedett extra -  blond
5,0%   0,33l 28ebu      3.80
Vedett Extra Blond, een luxe pils met een bijzondere smaakt, gedomineerd door 
hop. Het pilsje is tamelijk droog met een vleugje citroen. Een heerlijk aangename 
aroma met een romige mout smaak, geeft het beetje Extra in Vedett Blond!

brand oud bruin - donker
3,5%  0,33l 14ebu    0.33l 3.80€ 0.20l 2.40 0.25l 2.90
Brand Oud bruin heeft een milde, zoete smaak. Oud Bruin zou je een oerbier 
kunnen noemen. Vroeger waren bijna alle bieren donker, zoet en ongefilterd. 
Tegenwoordig is Oud Bruin zoet en donker, maar het is het wel helder. Brand Oud 
Bruin is vooral populair in het zuiden van het land.

wieckse witte
5,0%    0,33l 25ebu     3.80
Wieckse Witte heeft een licht frisse en zoete smaak. Wieckse Witte werd officeel 
voor het eerst getapt in 1990 door de Maastrichtse burgemeester Philip Houben. 
Wieckse Witte ontleent zijn naam aan de Maastrichtse stadsdeel Wijck. Sinds 
1857 staat hier, gelegen aan de Maas, stadsbrouwerij de Ridder. Op z´n Limburgs 
spreek je Wijck uit als Wieck, vandaar de naar Wieckse Witte.



              ***    Speciaalbier vaan de fles   ***
Steenbrugge - wit
5,0%   0,33l 25ebu   4.20
Het abdijbier STEENBRUGGE Wit-Blanche is een tarwebier gebrouwen met 
40% ongemouten tarwe en 60% mout. Het heeft een verfrissende smaak en 
een fruitig, lichtgerookt gistingsaroma in combinatie met het subtiele Brugse 
kruidenmengsel ‘gruut’, met nadruk op koriander en curaçao.

maallust mooie madam - dubbel
6,7%   o,33l 28ebu   4.20
De Mooie Madam is ons klassieke donkere bier, geïnspireerd op de Belgische 
Dubbel. Het heeft een volmoutige, zoetige smaak waarin je honing en karamel 
proeft. De Mooie Madam verwarmt ieders hart.

pauwel kwak - amber
8,5%    33cl 18ebu  5.20
Pauwel Kwak heeft 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. De fruitige smaak 
blijft hangen samen met een zoetigheid die doet denken aan karamel. Daar-
naast heeft het nog een wat lichte bittere smaak die verneembaar is in de fijne 
afdronk.  

Cornet - blond
8,5%    33cl 41ebu   5.00
Cornet is een krachtig, blond bier van hoge gisting, met nagisting in de fles. 
Proef de volmondige warme smaak en unieke vanilletoets, resultaat van 
snippers eikenhout die toegevoegd worden tijdens het brouwen. Geniet van de 
lange afdronk met zachte bitterheid. Een bier voor ridders van de goede smaak.

wilderen  kanunnik - triple 
9%    33cl 34ebu   5.00
Tripel Kanunnik is een 4-granenbier gebrouwen naar origineel Wilderens kan-
unnik-recept. Een zachte en kruidige tripel met hergisting op fles en een milde 
afdronk door het gebruik van fijne & edele hopsoorten. In dit bier werd naast 
gerst, tarwe en haver uitzonderlijk ook rogge toegevoegd, wat deze Tripel een 
typisch karakter geeft.

grottenbier uit kanne - donker
6,5%  33cl            5.00
Grotten Santé is een kruidig bier van 6,5 % alc. vol., met kleine hoeveelheden 
‘exotische’ kruiden die een lichte droogheid creëren. Het bier is kastanjebruin 
van kleur en werd gecreëerd met als bedoeling te ontdekken wat constante lage 
temperaturen, zoals in een grot, doen met de smaakevolutie van een bier.

straffe hendrik - quadrupel
11%   33cl 35eub     5.00
kan omschreven worden als een rijk bier, intens donker van kleur en volmon-
dig qua smaak. Het aroma is kruidig en elegant met licht geroosterde toetsen. 
Gebrouwen met een geraffineerde melange van speciale mouten krijgt het 
bier een complex karakter, dat een zuivere droogheid combineert met toetsen 
van koriander, donker fruit, anijs en geroosterde kastanje. De afdronk is licht 
stroperig.



             ***    Speciaalbier vaan de fles   ***
klinker dubbel
7,5%   33cl              5.00
Klinker Dubbel is een donker bovengistend bier met een krachtige smaak die 
zich door nagisting op de fles verder ontwikkelt.

klinker tripel
8,5%   33cl              5.00
Klinker Tripel is een fris donkerblond bovengistend bier met nagisting op de 
fles. Dit smaakvolle gerstenat zal u, als bierliefhebber, zeker bevallen.

Brand Porter 
6%   33cl 30ebu     4.00
De Brand Porter heeft een aroma van karamel. Het bier bevat verse koffietonen, 
is licht gebrand en heeft een zacht bittere afdronk.

Brand Session IPA
3,5%   33cl 35eub     3.80
Het recept van de Session IPA maakt dit Brand bier een fruitig speciaalbier met 
een toegankelijk alcoholgehalte.

                              ***    Alcohol errem   ***

heineken 0.0
33cl             3.00
Heineken 0.0 is verfrissend met de karakteristieke fruitige tonen van de 
Heineken A-gist en een zacht moutige body.

amstel radler 0.0
33cl            2.80
Amstel Radler 0.0%  is een verfrissende mix van Amstel 0.0% bier en 
sprankelend citroenwater.

wieckse rode vruchten 0.0
33cl            2.90
Wieckse Radler Rood Fruit 0.0% is een natuurlijke mix van alcoholvrij witbier, 
rood vruchtensap en sprankelend citroenwater.  Deze unieke mix combineert 
de zachte smaak van witbier met de zoete smaak van rode vruchten als 
vlierbessen, kersen en frambozen.

wieckse witte 0.0
33cl            2.90
In de frisse smaak herken je de zonnige combinatie van sinaasappel en een 
zweempje koriander. Dat geeft Wieckse Witte de bekende fruitige afdronk. Het 
witbier wordt vergist met een speciale bovengist en is niet gefilterd. Daardoor 
behoudt het zijn karakteristieke lichte en natuurlijke troebeling.

Amstel Radler
33cl   2%    3.00 
Amstel Radler is een verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend 
citroenwater. Met maar 2% alcohol is het een licht bier en makkelijk te drinken.

Brand weizen
33cl    0%     3.20 
Frisse en fruitige alcoholvrije variant met de vertrouwde zachte afdronk.




