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BIJ AL ONZE BIEREN VINDT U TER INFO: ALC.% - BIERSTIJL - KLEUR - INHOUD - EBU
(EUROPEAN BITTER UNIT, DIT GEEFT DE HOOGTE VAN HOP, DUS BITTERHEID,
AAN IN EEN SCHAAL VAN 8 TOT 60) - LAND VAN HERKOMST.

Primus haacht vaan d’n Tap

(( Beer vaan d’n tap ))

5% - Pilsener - Goudgeel - 20cl/ 25cl/ 50cl - 25EBU - BE haacht - €2,50/ €2,95/ €5,80 Primus pils dankt zijn naam aan Jan Primus, hertog van Brabant en één van de machtigste leenheren ooit.
De hervorming van het muntstelsel onder zijn bewind blies de handel nieuw leven in. Door zijn overwinning in 1288, gekend als de slag bij Woeringen,
kon hij Limburg en Brabant verenigen. De veilige doorgang op de belangrijke handelswegen was hiermee een feit. Door zijn toedoen groeide Brabant
uit tot een welvarende staat binnen het Heilige Roomse Rijk.

Pieke’s Bloont vaan d’n Tap

6,5% - Licht blond - Blond- 25cl - 20EBU - NL Mestreech - €4,50 Het heerlijke blond bier speciaal voor ons gebrouwen! In Pieke’s bloont proef je de passie van de brouwers. Het ongefilterde bier is ontstaan uit een
combinatie van natuurlijke ingrediënten die zorgen voor een karakteristieke en unieke smaak. Het authentieke brouwproces en de geheime receptuur
hebben gezorgd voor een heerlijk doordrinkbaar bier. ’t Is gewoen ég lekker beer…

Maastrichter Maltezer vaan d’n Tap

6,5% - Dortmunder - Warm Amber - 0,25L - 30EBU - Mestreech - €4,60 In 2018 is de Maastrichtse Ridderbrouwerij heropend en brouwt men weer bier. Een eeuwenoud recept is herontdekt en opnieuw gebrouwen; de Maastrichter Maltezer. De Maltezer is ongefilterd en niet gepasteuriseerd. Het heeft een hele fijne, dikke schuimkraag en een mooie balans tussen het zoetje
van de mout en het frisse bittertje van de Duitse hop. Het Maltezer bier laat zich lekker drinken, schuimend op zoek naar een tweede glas…			

tongerlo bruin vaan d’n Tap

7% - dubbel -Donker - 25cl - 28EBU - haacht - €4,25 Tongerlo Bruin is een authentiek Belgisch abdijbier. NOX, de Latijnse naam voor nacht, refereert naar de warme, donkere kleur van het bier. Deze subtiele dubbel heeft verfijnde toetsen van vanille, aangevuld met de delicate bitterheid van fondantchocolade die alle eer wordt aangedaan. Liefhebbers
van bruin bier herkennen de volmaakte smaaktoetsen meteen. En voor wie voor het eerst bruin bier degusteert, is zij een openbaring.

super 8 i.p.a

7,5% - I.p.a. - Blond - 25cl - 44EBU - haacht - €3,95 Super 8 IPA van Brouwerij Haacht is een India Pale Ale, die weliswaar wat meer hop heeft, maar toch elegant en doordrinkbaar is. De Super 8 IPA is
krachtig van smaak zonder de scherpe bitterheid. Het heeft alle kenmerken van een India Pale Ale zonder te overdrijven.

super 8 blanche vaan d’n Tap

5,1% - Witbier - Bleekgeel tot Blond - 25cl - 12EBU - haacht - €4,50Onder een stevige schuimkraag ontspringt een frisse oase van fruitige en lichtkruidige smaken. Heerlijk rustig genieten. Een natuurlijk troebel witbier
met een romige schuimkraag en verfrissende afdronk.

mystic Kriek

3,5% - Kriek - Rood - 30cl - 10EBU - haacht - €4,50 Zo verfrissend en lekker geurend, met de volle smaak van zomerse krieken in combinatie met witbier. Mystic laat jou het jaar door genieten van krieken.
Met kriekensapconcentraat (3,7% - equivalent aan 25% sap). Zonder bewaarmiddelen.

Paix Dieu Tripel

10% - tripel - GoudGeel Troebel - 33cl €7.00 25cl €5.00 - 27EBU - België Dit bier werd vroeger in de abdij van Paix Dieu geproduceerd, waar de maankalender een cruciale rol speelde in het brouwproces. Om de ziel van de
abdij in het bier te laten voortleven, nam de familie Caulier zich voor om de Paix Dieu alleen bij volle maan te brouwen. Resultaat? Een smeuïge tripel
met een vol karakter, ambachtelijk gebrouwen volgens de pure tradities van de Belgische abdijbieren. Een symbool op de fles geeft aan bij welke maan
uw bier werd gebrouwen.

wisseltap

Vraag de ober welk lekker bier uit de wisseltap stroomt.

.

(( Bloont Beer))

Curtius

7% -Strong ale - Goudgeel/Blond - 37,50cl - 18EBU - BElgië - €7,50 Gebrouwen in het hart van de stad Luik, geboren uit de rijke Luikse brouwerstraditie en de inspiratie van twee jonge, innovatieve brouwers. Een
bier met een licht aroma en een verfrissende smaak. Samengesteld uit verschillende soorten malt, gisten en tarwesoorten, die de basis vormen
voor haar aangename lichtheid, terwijl de toevoeging van hopscheuten haar een subtiele florale nasmaak geeft. Curtius was een wapenhandelaar in de 16e en 17e eeuw in Luik, vandaar de wapens op het logo.

keizer karel goudblond

8% - goud blondl - 33cl - 23EBU - haacht - €4,75 Heldergoud bier met een uitzonderlijk boeket van kruiden, een zachte aanzet die uitvloeit in een mollige, kruidige smaak en een licht bittere,
droge afdronk.

Cornet Oaked

8,5% - Strong Ale - helderblond - 33cl - 25EBU - België - €4.95 Een fraai blond bier met een romige witte schuimkraag. Het bier is gelagerd op eikenhouten vaten en dat proef je terug. Tonen van vanille en
hout brengen complexiteit in dit bier. De afdronk is licht bitter en vooral warm.

Omer

8% - strong ale - Goud Blond - 33cl - 38EBU - België - €4.75 Omer Traditional Blond is een lekker bier van hoge gisting met nagisting op fles en is op traditionele wijze gebrouwen in brouwerij Bockor die
al sinds 1892 tot de familie vander Ghinste behoort. De oudste zoon krijgt er al vijf generaties lang de naam Omer.

Duvel

8,5% - strong ale - Blond- 33cl - 32EBU - België - €4,75 Wie kent dit heerlijke wereldberoemde Belgische bier niet? Duvel wordt gedronken uit een (droog) tulpvormig glas, waar onderin een gravering
van een D in het glas gekrast is om ervoor te zorgen dat het bier parelt (omhoog borrelt). Voorheen was er enkel een kras onderaan in plaats
van een gravering.

La Chouffe

8% - strong ale - Blond - 33cl - 20 EBU - België - €4,75 Achouffe is een dorp in Belgisch Limburg. Uit ware historische feiten groeide in de vallei der feeën, in de nabijheid van Houffalize, een legende
van een ondergrondse brouwerij welke door kabouters werd gerund. Deze kabouters brouwden dagelijks 15 miljoen hectoliters bier, dat is de
productie van België, welke ze bovengronds lieten uitstromen. Omdat dit ook het hoogste punt van Belgie was, vloeide dit bier vanzelf naar
alle hoeken van het land, en zo ontstond de benaming: Belgie, het bierland. Het bier zelf heeft verder geen uitleg nodig…

adler

6% - Urtyp - Goud/geel - 33cl - 36EBU - haacht - €3,95 Een rijke, volle smaak net als bij een speciaalbier, in combinatie met de dorstlessende kracht van een ware pils.

super 8 flandrien

6,4% - blond - Goud - 33cl - 22 EBU - België - €4,50 Super 8 Flandrien is een karaktervol blond bier. Met zijn 6,4% alcoholgehalte is de nieuwe kopman van het SUPER 8 gamma een vlotte dorstleser
voor de echte winnaars. Een kopman zonder een sterke ploeg achter zich pakt geen enkele prijs. Daarom hebben we die van ons omringd met
kruidige knechten zoals eik, vanille, koriander en verschillende soorten hop waaronder Saazhop, Belgische hop, kruidige en bloemige hop. Straffe
smaakmakers die elke bierliefhebber moeiteloos over de streep trekken.

Keizer Karel ommegang

8% - tripel - blond - 33cl - 20EBU - haacht - €4,75 Strogeel bier met een bloemige, kruidige smaak, een complexe bitterheid en een verfijnd citrusaroma. Gebrouwen met Belgische hop. Met
hergisting op de fles.

tongerlo Blond

6% - licht blond - Goudgeel - 33cl -20EBU - haacht - €4,50 Tongerlo Blond is een authentiek Belgisch abdijbier. LUX, Latijn voor licht, verwijst naar de weerspiegeling van het licht in de warme koperkleur.
Het evenwichtig smaakpallet wordt geaccentueerd door de kruidige hoptoetsen en de hergisting op fles. In 2014 werd Tongerlo Blond verkozen
tot ’s werelds beste bier tijdens de World Beer Awards, over alle biercategorieën heen. De jury was unaniem: bij het brouwen van een eenvoudig bier komt het talent van de meester-brouwer naar boven. Tot nog toe werd deze titel aan geen enkel ander Belgisch bier toegekend.

(( Doonker Beer ))
Gildenbier

7% - Donker - 25cl - 21EBU - belgië - €4,50 Gildenbier wordt gebrouwen volgens de eeuwenoude traditie van het Diestste schuttersgilde. Het is een donker speciaal speciaalbier dat verrassend lekker is bij chocoladedesserts.

Brand Oud Bruin

3,5% - Oud bruin - Donker - 33cl - 14EBU wijlre - €3,95 Brand Oud Bruin is een donker bier met een relatief zoete smaak door gebruik van speciale mout- en hopsoorten.

rochefort 10

11,3% - quadrupel - 33cl - 45EBU - België - €5,50 Rochefort 10 is het vlaggenschip van het trappistenklooster Rochefort. Het is een Quadrupel met liefst 11,3% alcohol. Dit fenomenale bier
vraagt tijd en aandacht. De Rochefort 10 krijgt van bierliefhebbers over de hele wereld de hoogste waarderingen. Niet verwonderlijk want de
Rochefort 10 is zo ontzettend rijk en complex. Voordat je geniet van de lange, romige zoete afdronk heb je kennis gemaakt met de zoetheid van
alcohol, kruidigheid van kardemon en kanaal en waanzinnig veel fruit, zoals druiven, pruimen, rozijnen en vijgen.

Le fort

9% - Dubbel - tweeschijn donker - 33cl - 28EBU - België - €4,95 Complex donker bier, met zachte zoete en fruitige toetsen. Aroma van chocolade en caramel. Van brouwerij Vander Ghinste waar het bekende
Omer wordt gemaakt. Eindelijk heeft het succesvolle blonde Omer een donkere broer gekregen.

Grottenbier Uit Kanne

6,5% - dubbel - Donker - 33cl - 48EBU - BE kanne - €4,95 Pal naast Maastricht, vlak over de grens met België ligt het plaatsje Kanne. De naam Grottenbier verwijst naar de rijping in deze grotten, waar
constant eenzelfde temperatuur heerst. Het bier heeft een droog begin dat zich ontwikkeld tot een bier met een mooie body. Hij heeft een moutig-fruitig karakter. De sterke aroma’s zorgen voor een mooi evenwicht tussen zacht en scherp met kruidige smaken.

(( Amber Beer ))
Brand imperator

6,5% - Dortmunder - Amber - 33cl - 27EBU - Wijlre - €3,95 Een amberkleurig bier, met een milde, doch krachtige en rijke moutsmaak, met een niet overheersende hop-bitterheid.

Pauwels Kwak

8,4% - Strong Ale - Amber - 33cl - 18EBU - België - €4,95 Het verhaal van Pauwel Kwak is al dikwijls verteld maar verveeld nooit. Hij was een herbergier in Dendermonde. Zo bedacht hij voor zijn dagelijks passerende klandizie die koetsen gebruikten een speciaal glas, het Koetsiersglas, opdat zij de bok niet hoefden te verlaten. Het glas konden
zij gemakkelijk aan de koets hangen en zelfs met hun dikke handschoenen aan konden zij het vasthouden.

(( Tripel Beer ))
Le Fort Tripel

8,8% - tripel - Goud Blond - 33cl - 18EBU - België - €4,95 Uitnodigende goudgele Tripel met een romige witte schuimkraag. Deze Belgische prijswinnaar zit vol met aroma’s van vanille, rode appels, banaan en
een kruidnageltje.
Verkozen tot ’s werelds beste tripel 2018 en 2019 op de world beer cup!

van hoppen Tripel

8,5% - tripel - GoudGeel Troebel - 33cl - 27EBU - Margraten- €4,95 Een Tripel met karakter! Met 8,5% een ‘gevaarlijk’ lekker bier zoals een Tripel hoort te zijn. Kruidig, zoet en bitter mooi in balans en als bonus een
vleugje sinaasappel in de afdronk.

Tongerloo Tripel

9% - tripel - GoudGeel Troebel - 33cl - 27EBU - haacht - €4,75 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.
Hergist op fles De hergisting op fles zorgt voor een intensere smaak en aroma, alsook een langere bewaartijd.

(( Trappiste Beer ))
TRAPPISTENBIER, OF KORTWEG TRAPPIST, IS BIER DAT DOOR TRAPPISTEN, MONNIKEN VAN DE ORDE DER CISTERCIËNZERS, WORDT GEBROUWEN. HET
IS DUS GEEN BIERSOORT, ZOALS VAAK WORDT GEDACHT, MAAR EEN OMSCHRIJVING VAN DE HERKOMST. DE NAAM “TRAPPIST” IS AFGELEID VAN DE
FRANSE ABDIJ WAARAAN DE TRAPPISTENORDE ZIJN NAAM ONTLEENT: ABDIJ NOTRE-DAME DE LA GRANDE TRAPPE.

Westmalle Dubbel

7% - dubbel -Donker - 25cl - 28EBU - België - €4,75 Deze Dubbel heeft veel fruitige tonen, onder andere van rijpe banaan. Geroosterde mouttonen en karamel geven ronde zoetheid. De
nasmaak van deze Trappist is bitterzoet. - De naam van de ‘dubbel’ werd de naam van deze nieuwe bierstijl.

Westmalle Tripel

9,5% - Tripel - Goud Blond - 33cl - 36EBU - België - €4,95 De Westmalle Tripel wordt ook wel de moeder aller tripels genoemd. Deze complexe, goudkleurige en licht troebele Trappist combineert flinke
fruit aroma’s met een aangename kruidigheid. Hinten van rijpe banaan en kruiden maken de smaakbeleving van een van de beste Tripels helemaal af.

La Trappe Quadrupel

10% - quadrupel - Warm Amber - 33cl - 22EBU - Berkel-Enschot, Nederland - €5,25 Een trappistenbier met een warme amberkleur en een crèmekleurige schuimkraag. De geur heeft associaties van kruidnagel en noten, in balans
gebracht door de zoete aroma’s van vanille, rozijnen en banaan. La Trappe Quadrupel is het zwaarste bier van La Trappe en tevens de naamgever
van deze bierstijl. Moutig met zoete tonen van dadel en karamel. De afdronk is zacht en licht bitter.
Eerste quadrupel ter wereld.

La Trappe Witte Trappist

5,5% - witbier - Licht Blond en Troebel - 33cl- 14EBU - Berkel-Enschot, Nederland - €4,50 Het enige trappistenwitbier ter wereld. Lichtblond, troebel en met een stevige, vaste schuimkraag. De geur is lichtzurig en fris door het gebruik
van tarwemout gecombineerd met een bloemig en fruitig (citrus, perzik, abrikoos) hoparoma.
De smaak is zacht moutig, licht zurig, en prikkelend door het koolzuurgehalte.
De afdronk is droog en lichtbitter. Een doordrinkbare, frisse dorstlesser.

Orval

6,2% blond brett - Elegant Amber - 33cl - 42EBU - België - €5,25 Deze Orval is het enige biersoort uit brouwerij d’Orval dat beschikbaar is voor het grote publiek. Orval Trappist Ale is een uniek bovengistend
bier, waarbij wilde gist zorgt voor een unieke smaak. De gekozen vergistingsmethode maakt een lange lagering noodzakelijk.
Orval is een schaars bier en is een erkend trappistenbier dat het logo Autentic Trappist Product mag voeren

(( Wit en Weizen Beer ))
WIST JE DAT... WEIZEN EN WITBIER ECHT NIET HETZELFDE IS? WEIZEN MAG GEEN ANDERE GRONDSTOFFEN BEVATTEN DAN GRAAN, HOP EN NATUURLIJK WATER. DEZE EIS WORDT NIET AAN WITBIER GESTELD. BIJ WITBIER PROEF JE DUIDELIJK DE FRISSE CITRUSTONEN EN DE KRUIDIGHEID
VAN KORIANDER, TERWIJL WEIZEN MEER ZOETIG IS MET TONEN VAN BANAAN EN SOMS OOK KRUIDNAGEL. HET DUITSE WOORD VOOR WEIZEN IS:
TARWE. DIT HEEFT DUS NIKS MET DE KLEUR VAN HET BIER TE MAKEN!

blanche de namur

4,5% - wit/Lambic - 25cl - 15EBU - België - €4,50 Blanche de Namur is hét Witbier van Namen in België. Deze topper heeft alles wat je van een uitstekend Witbier mag verwachten. Het is een
bleekgeel bier met een frisse citrussmaak en koriander. De koolzuur zorgt voor een extra sparkling. Een Witbier waarbij je blijft snakken naar de
volgende slok.
					

Weihenstephaner

5,4% - Weizen - Zacht geelTroebel - 33cl - 12EBU - duitsland - €4,25 -

/

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan is de oudste nog functionerende brouwerij ter wereld. Bij Weihenstephan brouwt men nog steeds
volgens het Duitse ‘Reinheitsgebot’ zeer smaakvolle en verfrissende Weizen bieren. Er worden, zoals het Reihnheitsgebot voorschrijft geen extra
smaakmakers toegevoegd aan het bier. Heerlijke dorstlesser! Ook 0.0 verkrijgbaar.

(( I.P.A. Beer ))
I.P.A. IS EEN AFKORTING VAN INDIA PALE ALE. DE MEESTE MENSEN SPREKEN HET UIT ALS IJ-PIE-EEJ OF IE-PA. LANGE TIJD GELEDEN VERLANGDEN
DE IN INDIA LEVENDE BRITSE BURGERS NAAR HET HEERLIJKE BIER VAN THUIS. HELAAS OVERLEEFDEN DE BIERTJES DE RUIM VIER MAANDEN DURENDE ZEEREIS STEEDS NIET. ZO KWAM ER EEN BRITSE BROUWER OP HET IDEE OM MEER ALCOHOL, EN ZO DUS OOK MEER HOP, AAN HET BIER TOE
TE VOEGEN WAARDOOR HET BIER LANGER HOUDBAAR BLEEF EN DE BRITTEN OOK IN INDIA VAN HUN BIERTJE KONDEN GENIETEN. BITTERHEID EN
EEN BLOEMIGE SMAAK ZIJN VAAK KENMERKEN VAN EEN I.P.A.

super 8 i.p.a

7,5% - I.p.a. - Blond - 33cl - 44EBU - haacht - €3,95 Super 8 IPA van Brouwerij Haacht is een India Pale Ale, die weliswaar wat meer hop heeft, maar toch elegant en doordrinkbaar is. De Super 8 IPA
is krachtig van smaak zonder de scherpe bitterheid. Het heeft alle kenmerken van een India Pale Ale zonder te overdrijven.

Blurred Lines

5,3% - I.P.A. - troebel blond -33cl– 35EBU - haarlem - €5,50 De heerlijk doordrinkbare I.P.A. van Jopen. Deze I.P.A. zorgt ervoor dat zelfs een niet-I.P.A. liefhebber een liefhebber kan worden. Troebel bier en
zit boordevol aroma’s van citrus, passievrucht, perzik, ananas en mango. Lekker fruitig en juicy.

Apple Bandit

(( Ciders ))

4,5% - cider - heldergeel - 30cl -10EBU - Nederland - €3,95 Een verfrissende cider voor zowel mannen als vrouwen. Apple Bandit is een knisperfrisse cider gemaakt van de verste ‘gepikte’ appels. ‘Stolen
apples taste the best’. Apple Bandit Classic Apple is glutenvrij.

Somersby Black berry

4,5% - cider - helderGoud - 33cl - 10EBU - copenhagen - €4,50 Balanced between floral and fruity notes of Black Berry

(( Fruit Beer ))
Liefmans Fruitesse

3,8% - rosébier - Rood - 25cl - 8EBU - België - €3,95 Het bekende fruitbiertje; Liefmans Fruitesse is sprankelend Belgisch bier boordevol fruit. De smaak is licht zoet en bevat accenten van aardbei,
framboos, kers, bosbes en vlierbes. Wordt geserveerd ‘on the rocks’.

Keizer Karel robijn rood

8,5% - tripel - blond - 33cl - 20EBU - haacht - €4.95 Koperrood bier met een rijp boeket van fruit uit de boomgaard en een zoete, volle smaak die in de finale wordt aangevuld met bittere toetsen.

Lindemans Pecheresse

2,5% - fruit bier - Geel Oranje - 25cl - 12EBU - België - €4,25 De naam van het bier is een combinatie van twee Franse woorden. Namelijk pêche (perzik) en pécheresse (zondares). Vandaar ook de vrouw op
het etiket van het bier. In het glas ruikt men al de perzik en de zoete kandijsuiker.

Kasteel Rouge

8% - fruit bier - DonkerRood - 33cl - 19EBU - België - €5,25 Kasteel Rouge is een unieke mélange van Kasteel Donker en zoete kersenlikeur. Een bier voor de liefhebbers van zoete kersen met een overweldigend aroma. Het is één van de zwaardere bieren die brouwerij Van Honsebrouck produceert. Je zou kunnen zeggen; een zware kriek!

(( Alcoholvrij/Erm ))
starlight 0.0

0,4% - haacht - €3,00 De nieuwe Star Light werd speciaal ontwikkeld voor de consument die bewust kiest voor de voordelen van een caloriearm en alcoholvrij bier.

Amstel Radler 0.0

0,0% - Nederland - €3,25 De naam Radler is afkomstig van het Duits, een Radler is nl. een wielrenner. Deze konden uiteraard niet te dronken op de fiets springen, vandaar
dat het bier aangelengd werd met citroenwater en er weinig alcohol aan toegevoegd werd. Dubbel verfrissend en met 0% of maar 2% alcohol.
Lekker voor bijv. na het sporten dus.

Liefmans Fruitesse 0.0
0,0% - België - €3,95 -

Zin in wat sprankelend plezier zonder alcohol? Trakteer jezelf dan op Liefmans Fruitesse Alcohol Free! Als echte Liefmans Fruitesse laat dit frisse,
fruitige bier je volop genieten van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei. Dit is dé smaakmaker die elk moment een verfrissend tintje
geeft, van aperitief tot afsluiter. En natuurlijk drink je ‘m ook on the rocks voor de meest verfrissende ervaring.

Jopen non I.P.A. 0.0

0,0% - haarlem - €4,75 De Brand I.P.A. heeft een tongstrelend fris en fruitige geur van mango. Het heeft een krachtige smaak van citrus met een bittere, fluweelzachte
afdronk. De Brand I.P.A. 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.

Weihenstephaner 0.0
0.0% - duitsland - €4,25 -

De alcoholvrije variant. Grote prijswinnaar in Europa! Een dorstlesser pur sang.

