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FRUITIG & FRIS

KASTEEL ROUGE
“Een Kasteel ‘out of the 
box’.” Dit fruitige bier, met als 
basis Kasteel Donker, is een 
prima cocktail of aperitief op 
een zonnig terras. ALC. 8%

CORONA
Mexicaans, verfrissend bier dat 
ijskoud en rechtstreeks uit de fles 
word gedronken.ALC 4.5%

LIEFMANS 
FRUITESSE
De smaak van Liefmans 
Fruitesse is licht zoet 
met fruitige accenten van 
aardbei, framboos, kriek, 
bosbes en vlierbes. ALC 3.8%

DESPERADOS
Desperados is bier verrijkt 
met de smaak van Tequila. 
Het ultieme drankje om je 
avond een extra boost te 
geven! ALC. 5.9%

OLD MOUT PASSION
FRUIT & APPLE
Old Mout passionfruit is een 
frisse appelcider vermengt met 
het sap van de passie vrucht. 
De goudgele cider heeft een 
verfrissende uitgebalanceerde 
smaak en is door het lage 
alcohol percentage een prima 
dorstlesser. ALC. 4%

CIDER

JILLZ ORIGINAL
Een verfrissende sparkling 
cider met alcohol, gemaakt 
van appels. ALC 5%

OLD MOUT KIWI & LIME 
Old Mout Kiwi & Lime is een 
lichte, friszoete appelcider met 
de verfrissende twist van kiwi en 
limoen. De Old Mout komt van 
origine uit Nieuw-Zeeland.  
ALC 4.5%

SEIZOENSBIEREN

BRAND LENTEBOCK
Lentebock is gebrouwen met 
gebrande moutsoorten. Dit 
bier dankt zijn frisse smaak 
aan de hop en de fruitige 
smaken van de gist. ALC. 6.5%

BRAND DUBBELBOCK
Brand Dubbelbock dankt zijn 
robuuste smaak aan de dubbele 
rijping. De blend van gebrande 
moutsoorten geeft een 
prachtige kleur. ALC 7.5%

BRAND WEIZEN
Gebrouwen volgens 
traditioneel Beiers recept. 
Smaakvol door de Saazerhop, 
mineraalwater en tarwe. Fris 
met zachte afdronk. ALC 5%

BRAND WINTERBOCK
Een diepe robijnrode kleur. De 
warmte van kruidnagel, kaneel 
en zoethout. Hartverwarmend 
voor winterse dagen. ALC 7.5%

AMSTEL  
RADLER 2.0%
Radler is de verfrissende 
mix van Amstel bier 
en citroenwater. De 
perfecte dorstlesser.

ERDINGER 
ALKOHOLFREI
Sportieve opfrisser: levendige 
dorstlesser met isotonische 
eigenschappen.

0.0% EN LAAG - ALCOHOLISCH

HEINEKEN 0.0%
Een alcoholvrij bier met een 
verfrissende en fruitige smaak 
dankzij Heineken’s unieke A-gist, 
gecombineerd met een zacht 
moutige body.

AMSTEL  
RADLER 0.0%
Radler 0.0%, de verfrissende 
mix van alcoholvrij amstel 
bier en citroenwater. Lekker 
op elk moment van de dag



PILSENER

KRACHTIG & BLOND

HEINEKEN PILSENER
Een verfrissend volmout 
kwaliteitspils met een licht 
fruitige smaak die perfect in 
balans is met de frisse bitterheid 
van de hop. ALC. 5.0%

’T IJ IJWIT
Een stevig witbier. De smaak is 
heerlijk fris en de toevoeging 
van korianderzaad en citroen 
zorgen voor licht kruidige en 
citrusachtige tonen. ALC. 6,5%

MANEBLUSSER WIT
Maneblusser Wit is een fris 
fruitig tarwebier dat werd 
gekruid met koriander en 
citrusvruchten. De lichtblonde 
troebele kleur doet denken aan 
zomerse graanvelden. ALC. 5,4%

AFFLIGEM BLOND
Abdijbier met een kruidig, 
citrus aroma en een vleugje 
vanille. Affligem Blond heeft 
een diepe smaak en een lichte 
frisse afdronk. ALC. 6.8%

VEDETT EXTRA 
BLOND
Vedett Extra Blond kenmerkt 
zich door de aangename droge 
smaak, gedomineerd door een 
lichte bitterheid van hop en 
een vleugje citroen. ALC. 5.2%

BRUGSE ZOT BLOND
Brugse Zot is een goudblond bier 
met een rijke schuimkraag en 
een fruitig en kruidig aroma van 
hop. ALC. 6%

VEDETT EXTRA 
ORDINARY IPA
Een blond bier met 
hergisting op de fles. De 
unieke hopsoorten creëren 
een smaakbalans tussen 
citrusvruchten en bloemige 
aroma’s. ALC.6%

MAREDSOUS 6 
BLOND
Maredsous Blond 6° verenigt 
 diverse mout en hopcompo-
nen ten tot een harmonieuze 
smaakbeleving. Een toets 
van fruitig heid verrijkt de 
overwegend friss, lichtbittere 
afdronk. Een ideale dorstlesser 
met net ietsje meer. ALC. 6%

’T IJ IPA
Een fruitige en zonnige 
special: Juicy IPA. Een heerlijk 
fris bier met een zonnige 
mentaliteit, gebrouwen met 
sinaasappel- en grapefruitschil 
voor een fruitige tinteling en 
milde bitterheid afkomstig van 
Amarillo hop. ALC. 6%

CORNET OAKED
Sterk blond bier gerijpt met 
eikenhout. Aromatisch met 
een bloemige-, fruitige- en 
gisttonen.ALC. 8.5%

DUVEL
Het unieke brouwproces, 
dat zo’n 90 dagen duurt, 
garandeert een delicate 
pareling en een verfrissende 
doordrinkbaarheid. ALC. 8,5

DELIRIUM TREMENS
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. ALC. 8.5%

VEDETT EXTRA 
WHITE
Vedett Extra White is een 
extra natuurlijk witbier met 
een frisse, fruitige smaak 
en een vleugje citrus. Vedett 
Extra White smaakt lekker 
bij kipgerechten. ALC. 4,7%.

WITBIER

GOUDEN CAROLUS 
HOPSINJOOR
Sterk gehopt bier met een 
aromatisch karakter. ALC. 8%

OMER
Blond bier van hoge gisting 
met nagisting op fles. Krachtig 
en fris blond bier met een 
verfijnd fruitig aroma, een 
stevige body en een subtiele 
bitterheid. ALC. 8%

LA CHOUFFE
Zwaar blond, fruitig en kruidig 
karakter. ALC. 8%



RIJK & DONKER

ROCHEFORT 6
Het bier heeft een donkere 
roodachtige kleur, een zachte 
body en een aardse, kruidige 
smaak met aroma’s van 
geroosterde mout. ALC. 7.5%

ROCHEFORT 10
Rochefort 10 is een krachtig 
bruin trappistenbier met een 
dieprode gloed. ALC. 11,3%

GOUDEN CAROLUS 
AMBRIO
Amber bier, volmondige 
caramelsmaak, aromatische 
en pittige afdronk. ALC 8%

GOUDEN CAROLUS 
CLASSIC
Zwaar Bruin, complexe 
smaak, afdronk van caramel 
en frisse tonen. ALC 8.5%

GOUDEN CAROLUS 
WHISKY INFUSED
Gouden Carolus Cuvée van de 
Keizer Imperial Dark werd 
verrijkt met een infusie 
van Gouden Carolus Single 
Malt whisky. Dit resulteert 
in een uniek bier: krachtig 
en volmondig met subtiele 
toetsen van vanille, eikenhout 
en chocolade. ALC 11,7%

LE FORT DUBBEL
Le Fort dubbel is een Belgisch 
bruin bier. Dit bier wordt 
gebrouwen in Brouwerij Omer 
Vandar Ghinste in Bellegem. In 
dit bier is gebruik gemaakt van 
geroosterde, bleke en donkere 
gerstemounten. ALC 9%

BRUGSE ZOT DUBBEL
Brugse Zot dubbel kleurt 
robijnrood-bruin en heeft een 
rijk aroma van overwegend 
bittere toetsen. ALC 7.5%

AFFLIGEM DUBBEL
Affligem Dubbel is een 
donkerkleurig bier. Dit is een 
lichtzoet bier met tonen van 
onder meer karamel. ALC 6,8%

MAREDSOUS 8 
Maredsous 8 is zonder 
enige betwisting een 
prachtig dubbel bier. 
De combinatie van de 
moutigheid, biscuittoetsen, 
fruitige aroma’s en de 
lange afdronk is een genot 
voor iedere bierliefhebber. 
ALC 8%

GOUDEN CAROLUS 
TRIPEL
Een zeer apart karakter en 
een volmondige smaak die 
dorstlessend is dankzij het 
evenwichtig hoppen. Kruidige 
en bittere afdronk. ALC. 9%

WESTMALLE TRIPEL
Westmalle Tripel wordt 
weleens de moeder van alle 
tripels genoemd. Smaak 
is zacht en romig in de 
mond met een bittere 
toets gedragen door het 
fruitaroma. Bier met veel 
finesse en elegantie. ALC 9.5%

TRIPEL KARMELIET
Tripel Karmeliet is een bier 
van hoge gisting, met een 
alcoholpercentage van 8%. Dit 
bier van Brouwerij Bosteels is 
ooit verkozen tot beste bier ter 
wereld. ALC 8.4%

KASTEEL TRIPEL
Kasteel Tripel is een blond 
speciaalbier gebrouwen 
met een flinke dosis aro-
mahoppen. De impressies 
van mout en kruidnagel 
geven het bier karakter en 
gaan perfect samen met de 
fruitige toetsen. Deze tripel 
heeft een zacht bittere 
smaak. ALC 11%

PAUWEL KWAK
Zwaar Bruin, licht 
moutige smaak, fruitige 
afdronk. ALC 8%

MAREDSOUS 10
Een stevig abdijbier vol 
geuren en smaken van 
karamel en geroosterd 
brood. Deze dubbel is donker 
en rijk van smaak. ALC. 10%

TRIPEL

LE FORT TRIPEL
Tripel LeFort is een 
goudblond bier dat zich 
onderscheidt door zijn 
frisheid, fruitig aroma en 
een mooie zachte en volle 
smaak. ALC 8.8%




