
Bierkaart

Liefmans Fruitesse
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 wordt geserveerd op ijs. Alc. 4,2% vol.

25cl - €3,65

Liefmans Cuvée Brut
Liefmans Cuvée-Brut heeft een robijnrode kleur en is een 
heerlijk fruitbier. In de geur herkennen we uiteraard het 
aroma van kersen, maar ook van karamel. De smaak begint met 
een heerlijk zuurtje, gevolgd door de intense smaak van rode 
vruchten, met name kersen. Alc. 6,0% vol.

33cl - €3,95

Wittekerke Rosébier
Dit unieke bier heeft een verrassende smaak, een pittig 
kleurtje en een sensueel karakter. Wittekerke Rosé wordt 
gebrouwen op basis van Wittekerke Witbier met toevoeging 
van zuiver frambozensap. Alc. 4,3% vol.

25cl - €3,65

Desperado
Het bekende zomerbiertje! Door een beperkt gebruik van hop
heeft het bier een neutrale smaak, iets wat wordt 
gecompenseerd door het te serveren met een stukje citroen in 
de flessenhals. Alc. 5,9% vol. 

33cl - €3,75

33cl - €4,35

Duvel Moortgat
Een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd
aroma en een uitgesproken hopkarakter. Het aparte brouw-
proces, garandeert een pure stijl, een delicate pareling en
een aangename alcoholzoete smaak. Alc. 8,5% vol.

Duvel Tripel Hop
Duvel Tripel Hop is een zwaarder blond speciaalbier en een 
variant op de bekende Duvel. Door het gebruik van drie 
hopsoorten in plaats van twee, bevat het aroma’s van zwarte 
peper, rozen en lavendel. Alc. 9,5% vol. 

33cl - €4,35

Palm Speciale
De speciale PALM-mouten bepalen haar honingachtige
malsheid en de eigen geselecteerde PALM-gist haar fruitige
gistingsaroma. Fijne aromahoppen uit Kent zorgen voor een
subtiele harmonie. Alc. 5,2% vol.

25cl - €3,35

Gulpener Oud Bruin
Gulpener Oud Bruin is heerlijk zoet en zacht. In dit bier proef
je licht de tonen van karamel en cacao. De combinatie met
gebrande moutsuikers en lichte fruittonen levert een volle,
ronde smaak op. Alc. 3,5% vol.

30cl - €2,95

 

Mort Subite Kriek
Dit is wat elke kleine kriek wilt worden als ze groot is.
Deze zoetste Kriek Lambic van de familie is een blend van
zottigheid, frisheid, ervaring en die typische lichtzure toets.
Alc. 3,5% vol.

25cl - €3,65

 

Hoegaarden Witbier
Een fris en sprankelend witbier. Zoet, een tikkeltje bitter en
toch een zachte smaak. Verder zijn sinaasappel en koriander
duidelijk te proeven. Ook is de zachte en volle tarwe smaak
prima aanwezig. Alc. 5,0% vol.

30cl - €3,85

La Chouffe
La Chouffe is een ongefilterd blond bier, zowel hergist op vat
als op fles. Het is een aangenaam fruitig bier, gekruid met
koriander en een lichte hopsmaak.
Alc. 8,0% vol.

Bierkaart

 

St. Feuilien Grand Cru
Dit bier is anders door de afwezigheid van kruiden. Het bevat
hoparoma’s met fruitige aroma’s. De eerste slok is licht en
contrastrijk en groeit dan naar een lange bitterheid, vol 
nuances en smaakstrelingen. Alc. 9,5% vol.

33cl - €4,45

Schneider Weisse (alcoholvrij)
Schneider Weisse is een aangenaam en fruitig bier. Een aroma 
van kruidnagel en nootmuskaat. In de mond is het fris, schoon, 
vol, harmonieus en evenwichtig. Het eindigt met een lichte 
bittere smaak. Alc. 0,0% vol.

Vraag ook eens naar onze bieren op de wi�e�ap!

50cl - €3,65

33cl - €4,35



Grolsch Herfst/Lente (seizoensbier)
De lentebok heeft het aroma van frisse citrusvruchten dat
doet denken aan de lente. Waar de Herfstbok een wat meer
karaktervol en kruidige smaak en aroma waarborgt! 
(Lentebok Alc. 7,0% vol.) (Herfstbok Alc. 6,5% vol.)

25cl - €2,40

Grolsch Twist Off
Genieten van Grolsch Premium Pilsner betekent genieten van
stevig goudblond bier. Gebrouwen volgens een 400 jaar oude 
traditie. Grolsch kenmerkt zich door een frisse, licht bittere 
smaak en een hoppig karakter. Alc. 5,0% vol.

Grimbergen Blond
Grimbergen Blond is een licht blond bier, heeft een fruitige
smaak en evenwichtig zoet in combinatie met een licht
bitter. Heerlijk om te serveren bij een pasta met kip en 
verse groenten. Alc. 6,7% vol.

Grimbergen Dubbel (bier van de tap)
De combinatie van verschillende moutsoorten geeft
Grimbergen zijn typische dieprode Bourgogne-kleur. De
smaak is vol, zoet-bitter, met toetsen caramel. Kortom een rijk
bier om optimaal van te genieten. Alc. 6,5% vol.

Grimbergen Tripel
Grimbergen Tripel heeft een bitter-zoete, pittige en uiterst 
volronde smaak. De typische pittige tripelsmaak ontstaat door 
de blonde kandijsuiker en de subtiele mengeling van zachte en 
bittere hopsoorten. Tenslotte geeft de nagisting op fles het 
smaakboeket een perfecte harmonie. Alc. 9% vol.

Grimbergen Hop Karakter
Grimbergen Hop Karakter is hergist op fles en verrijkt met de 
beste aromatische hop, wat het zijn typische verfijnde 
bitterheid en hoppig karakter geeft. Alc. 8,0% vol.

Grimbergen Blanch (seizoensbier van de tap)
Het witbier van Grimbergen is licht troebel en heeft een zacht
romige schuimkraag. Grimbergen Blanche heeft een frisse en 
fruitige smaak. Alc. 6,0% vol.

30cl - €3,95

25cl - €3,95

30cl - €3,95

30cl - €3,95

25cl - €3,95

30cl - €3,95

La Trappe Blond 
La Trappe blond is een toegankelijk, prikkelend bier met 
een licht zoete, zacht bittere en moutige smaak. Dit bier 
heeft een vriendelijke afdronk, waarbij zoet combineert 
met een zachte bitterheid. Alc. 6,5% vol.

33cl - €4,25

La Trappe Dubbel 
La Trappe Dubbel is een klassiek donker trappistenbier met 
een vol moutige, karamelzoete smaak en een subtiele, zoete 
invloed van dadel, honing en gedroogd fruit. Alc. 7,0% vol.

La Trappe Tripel 
La Trappe Tripel is een klassiek trappistenbier met een 
krachtige en volle smaak. Daarnaast heeft het bier een 
kandijzoet en lichtmoutig karakter. Alc. 8,0% vol.

La Trappe Quadrupel 
La Trappe Quadrupel is het zwaarste bier van La Trappe 
Trappist en tevens de naamgever van deze bierstijl. Een volle,
 verwarmende en intense smaak. Moutig met zoete tonen van 
dadel en karamel. Alc. 10,0% vol.

La Trappe Witte Trappist 
La Trappe Witte Trappist is een doordrinkbare, frisse dorst-
lesser. Zacht moutig, licht zurig, en prikkelend door het 
koolzuurgehalte. Alc. 5,5 % vol.

La Trappe Puur 
La Trappe PUUR is een Skal-gemberbier en bij het brouwen van 
dit Skal-gecertificeerde bier is uitsluitend gebruik gemaakt van 
hoogwaardige, biologische ingrediënten. Het resultaat is een 
fris hoppig, doordrinkbaar trappistenbier met een droge en 
licht moutige smaak. Alc. 4,7% vol.

Karmeliet Tripel (bier van de tap)
Als je ruikt aan Karmeliet Tripel dan denk je direct aan een
rozentuin. De geur is aantrekkelijk door vanille. Daarnaast
heeft het bier veel fruitigheid van perzik en banaan. Heel 
licht herken je wellicht iets van citrus. Alc. 8,0% vol.

33cl - €4,25

33cl - €4,25

33cl - €4,25

33cl - €4,25

25cl - €3,95

33cl - €4,25
20cl - €2,30
25cl - €2,40
50cl - €4,80

Grolsch Pils (bier van de tap)
Genieten van Grolsch Premium Pilsner betekent genieten van
stevig goudblond bier. Gebrouwen volgens een 400 jaar oude 
traditie. Grolsch kenmerkt zich door een frisse, licht bittere 
smaak en een hoppig karakter. Alc. 5,0% vol.

45cl - €3,95

Grolsch Beugel
Genieten van Grolsch beugel betekent genieten van stevig 
goudblond bier. Gebrouwen volgens een 400 jaar oude traditie. 
Grolsch kenmerkt zich door een frisse, licht bittere smaak en 
een hoppig karakter. Alc. 5,0% vol.

Grolsch Weizen (bier van de tap)
Grolsch Puur Weizen is een krachtig, volfris bier. Gebrouwen
naar eeuwenlange traditie met pure ingrediënten. Dit bier 
heefteen romige schuimkraag, kruidig aroma en de frisheid 
van citroen. Heerlijk om van te genieten. Alc. 5,5% vol. 

Grolsch Radler Citroen
In 1922 kwam Franz Kugler als eerste op het idee om bier en
vruchtensap te mengen voor de dorstige fietsers op zijn terras.
Grolsch brouwt daarom Radler zoals het bedoeld is, echt 
Grolschbier met echt vruchtensap. Alc. 2,0% vol.

Grolsch Radler Citroen (alcoholvrij)
In 1922 kwam Franz Kugler als eerste op het idee om bier en
vruchtensap te mengen voor de dorstige fietsers op zijn terras.
Grolsch brouwt daarom Radler zoals het bedoeld is, echt 
Grolsch bier met echt vruchtensap. Alc. 0,0% vol.

Grolsch Radler Limoen (alcoholvrij)
In 1922 kwam Franz Kugler als eerste op het idee om bier en
vruchtensap te mengen voor de dorstige fietsers op zijn terras.
Grolsch brouwt daarom Radler zoals het bedoeld is, echt 
Grolschbier met echt vruchtensap. Alc. 0,0% vol.

Grolsch Icetea (alcoholvrij)
In 1922 kwam Franz Kugler als eerste op het idee om bier en
vruchtensap te mengen voor de dorstige fietsers op zijn terras.
Grolsch brouwt daarom Radler zoals het bedoeld is, echt 
Grolschbier met echt vruchtensap. Alc. 0,0% vol.

30cl - €3,95

30cl - €3,00

30cl - €3,00

30cl - €3,00

30cl - €3,00


