LA TRAPPE DUBBEL 7.0%

BRAND WEIZEN 5.1%

Tapbier

Klassiek donkerbruin trappistenbier met een ivoorkleurige
schuimkraag. Een vol moutige en karamelzoete smaak met een
subtiele, zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

Brand Weizen is een heerlijk volfris, lichttroebel fruitig bier met een
bescheiden kruidnagelaroma, een vleugje hoparoma en een zachte
afdronk. Brand Weizen is een echt Hefeweissbier, ongefilterd van
hoge gisting dat nog nagist op fles. Het bier heeft de karakteristieke
hopbitterheid van Brand bier door het gebruik van haar Saazerhop.

WESTMALLE DUBBEL 7.0%

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST 5.5%

Dubbel van Westmalle is een donker, roodbruin trappistenbier
met nagisting in de fles. De crèmekleurige schuimkraag geurt naar
speciale mout en laat een mooi kantwerk achter in het glas. De smaak
is rijk en complex, kruidig en fruitig, met een frisbittere finale. Het is
een evenwichtig kwaliteitsbier met een lange, droge afdronk.

Het enige trappistenwitbier van de wereld. Goed doordrinkbare,
bruisende en frisse dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren,
kruidigheid en een prikkelende afdronk.

GOUDEN CAROLUS CLASSIC 8.5%

MORT SUBITE KRIEK LAMBIC 4.0%

Bier met een hoge densiteit dat warme van wijn en frisheid van bier
verenigt met aroma’s van bruine suiker en karamel.

Dit is wat elke kleine kriek wil worden als ze groot is! Deze zoetste
Kriek Lambic van de familie is een blend van jonge Lambic voor
de zottigheid, 1 jaar oude Lambic boordevol verse krieken voor
de frisheid en 3 jaar oude Lambic voor de nodige ervaring en die
typische lichtzure toets.

KASTEEL ROUGE 8.0%

WIECKSE ROSÉ 4.0%

Zacht en volmond met een sterke invloed van speciale mouten en
donkere suikers. Met toetsen van chocolade, banaan, zoethout en
rozijntjes. Een vol en romig bier.

Een heerlijk zacht en fruitig witbier met een toegankelijke friszoete
smaak. Het heeft de nuance van een mooie rosé en het levendige van
een sprankelend witbier. De basis van Wieckse Rosé is Witbier, dat
wordt vergist met een speciale bovengist en niet is gefilterd. Daardoor
behoudt het zijn karakteristieke lichte en natuurlijke troebeling.

KASTEEL DONKER 11.0%

LIEFMANS FRUITESSE 3.8%

Zacht en volmond met een sterke invloed van speciale mouten en
donkere suikers. Met toetsen van chocolade, banaan, zoethout en
rozijntjes. Een vol en romig bier.

Liefmans Fruitesse is een uniek frisse blend van bier, gerijpt op echte
krieken in de kelder van Liefmans, dat meesterlijk versneden werd
met natuurlijke vruchtensappen aardbei, framboos, kriek, bosbes
en vlierbes. Het resultaat is een zacht mousserende en fruitige,
aangenaam zoete, sprankelende en verfrissende drank.

50cl

Glanzende diepbruine tinten vullen het glas. Bij de eerste slok proef je
geselecteerde donkere tarwe en gerst mout, met premium Hallertau
hop. Caramel, hints van noten en vers brood komen naar voren. De
traditionele Erdinger gister geeft het onmiskenbare karakter.

Tapbier 30cl - 50cl

Troebel, strokleurig weissbier met een stevige, witte schuimkraag.
Erdinger Weissbier heeft aroma’s van banaan en kruidnagel en een
frisse, heldere smaak met een lichte bitterheid in de afdronk.

Cider

Fruitig & Fris

ERDINGER WEISSBIER 5.3%

In de zomer is dit bier verkrijgbaar op tap: 30cl - 50cl

Seizoensbier

ERDINGER DUNKEL 5.3%

Geen 18, geen alcohol

BRAND PORTER 6.0%
Brand Porter is de winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd 2016.
Mild geroosterd, licht karamel met een zachtbittere smaak.

APPLE BANDIT 4.5%
Dankzij de perfecte mix van knisperfrisse appels ontstaat een
cider met een pure en verfrissende smaak. Het bevat in totaal 25%
appelsap uit concentraat en is glutenvrij.

Bier
&Cider
kaart

Pilsener

LA TRAPPE BLOND 6.5%

GOUDEN CAROLUS TRIPEL 9.0%

Het volledig volmout gebrouwen pils van Brand kenmerkt zich door de
perfecte balans tussen haar hopbitterheid en hoparoma. Dit komt doordat Brand twee keer in haar brouwproces hop toevoegt aan het bier.
Aan het begin, voor de kenmerkende hopbitterheid, en aan het eind
van het brouwproces voor het kenmerkende bitteraroma van het bier.

Sinds de zomer van 2011 is er een nieuw lekker alcoholvrij witbier op de
markt: Wieckse Witte 0.0%. De smaak van een echt witbiertje, maar
dan alcohol vrij. Lekker doordrinkbaar in de warme zomermaanden.

Goudgeel trappistenbier met een witte schuimkraag en een rijke
smaakbeleving. Een toegankelijk, prikkelend bier met een licht
zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Vol bevallige tederheid, met een zuivere en keurige smaak, zal het u
bekoren. Lang in kelder en op fles gerijpt, uitsluitend bekomen van
bleek mout, hoog gegist op moer en 100% natuurlijk.

AMSTEL BRIGHT 5.0%

BRAND WEIZEN 0.0% 0.0%

AFFLIGEM BLOND 6.8%

TRIPEL KARMELIET 8.4%

Proef de smaak van de Caribbean met Amstel Bright (5% alc.).
Heerlijk zomers en verfrissend. Dit volgens origineel Caribisch recept
gebrouwen bier komt oorspronkelijk uit Curaçao en is nu eindelijk in
Nederland verkrijgbaar. Geniet ervan met een schijfje limoen.

Alcoholvrije Weizen met een extra frisse en fruitige smaak en een
zachte afdronk.

De kleur van dit bier is helder goudblond. In de geur een toon van
bloemen en gedroogde vruchten. De smaak is licht moutig, een
beetje zoet met een klein bittertje. De afdronk is kort en fris.

Tripel Karmeliet heeft een heerlijke smaak en geur. De geur is
aantrekkelijk door vanille en bruine suiker. Daarnaast heeft het bier
veel fruitigheid van perzik en banaan. In de smaak overheerst in
eerste instantie de hop. Neem even de tijd en de zoete smaak, die we
kennen van de geur komt terug.

CORONA EXTRA 4.6%

ERDINGER ALKOHOLFREI 0.5%

BRUGSE ZOT BLOND 6.0%

LA TRAPPE ISID’OR 7.5%

Corona is herkenbaar aan de transparante fles met gescreend etiket.
Dit verfrissende lichte bier wordt goed koud en rechtstreeks uit de
fles gedronken met een partje limoen in de hals. Corona behoort tot
de vier meest gedronken bieren in de wereld.

Heeft het aroma en de volle body van een gewone Erdinger. Een zeer
geslaagd alcoholvrij bier met bovendien mooie isotonische waarden,
dus ideaal voor sporters. Lekker Duits tarwebier met een frisse,
heldere smaak en een lichte bitterheid in de afdronk.

Een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma.
Het bier wordt gebrouwen met 4 verschillende moutsoorten en 2
aromatische hopvariteiten die het bier een unieke smaak geven.

DESPERADOS 5.9%

AMSTEL RADLER 2.0%

LA CHOUFFE 8.0%

Desperados is een unieke combinatie van een premium pils en een
kick van tequila flavour! Dit bier heeft een alcohol percentage van
5,9% en heeft een volle, verfrissende maar vooral bijzondere smaak.

Amstel Radler is de mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater.
Het is dubbel verfrissend en bevat 2% alcohol. Amstel Radler is van
nature iets troebel. Geniet van de verfrissende smaak, bijvoorbeeld
na het sporten of een andere zware inspanning.

La Chouffe is een niet gefilterd blond bier dat nagist. Het is aangenaam
fruitig, gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak.

Orval heeft een donkeroranje kleur met een gouden tint. Een stevige,
gebroken witte schuimkraag die aan de wand kleeft. De smaak is mild,
fruitig en perfect in evenwicht. Maar wat dit bier vooral zo speciaal
maakt, is de hopbitterheid en de zurige tint die ontstaat door de
wilde gist. Het bier heeft een goede droge afdronk.

VEDETT EXTRA BLOND 5.2%

BRAND SESSION IPA 3.5%

DUVEL 8.5%

PALM CLASSIC 5.2%

Brand Session IPA is het winnende bier van Jeroen Free, winnaar
van de Brand Bierbrouw wedstrijd ‘Session IPA’ 2017. Jeroen liet 286
deelnemers achter zich. Exotische aroma\’s van fruitige hoppen,
een zacht fluwelen body met een aangename bitterheid en een fris
dorstlessende afdronk.

Duvel is een 100% zuiver en natuurlijk bier, zonder additieven
of bewaarmiddelen. En dat verschil proeft u onmiddellijk. Zijn
verrassend hoog alcoholvolume (8,5%), enorme schuimkraag,
delicate pareling en zijdezacht mondgevoel onderscheidt Duvel van
de andere Belgische bieren.

Speciaal amberkleurig bier, vlot doordrinkbaar en vol van smaak.
Aromatisch en hoppig op de neus, honingzoet en zacht van smaak
met fruitige gistingsaroma’s.

BRAND BLOND 8.5%

LA TRAPPE TRIPEL 8.0%

SMEIJSTERS 7.0%

Brand Blond, de winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd 2013,
heeft een krachtig en fruitig karakter.

Klassiek trappistenbier met een krachtige en volle smaak. Een
belegen donkerblond bier met kandijzoete, fruitige tonen, licht
moutig karakter en een afdronk met verfijnde bitters.

Munich, een licht gekarameliseerd bier met een heerlijk fris aroma
en een prachtige amberkleur.

AMSTEL RADLER 0.0% 0.0%

BRAND IPA 7.0%

WESTMALLE TRIPEL 9.5%

BRAND OUD BRUIN 3.5%

Amstel Radler 0.0% is een verfrissende mix van Amstel 0.0% bier en
sprankelend citroenwater. Amstel Radler 0.0% is een geheel alcoholvrij
bier en wordt gebrouwen zonder kunstmatige toevoegingen.

Brand India Pale Ale is het winnende bier van de Bierbrouwwedstrijd
2014. Het bier kenmerkt zich door een fruitig en citrusachtig karakter.
Aromatisch hoppig met een zachte bitterheid.

Tripel van Westmalle is een helder, goudgeel trappistenbier dat
gedurende drie weken nagist in de fles. Het is een complex bier
met een fruitige geur en een mooie, genuanceerde hopneus. Het is
zacht en romig in de mond, met een bittere toets gedragen door het
fruitaroma. Een uitzonderlijk bier, met veel finesse en elegantie.

Een donker snoepje van Brand! Brand Oud Bruin, of ‘’Donker’’, is het
oudste bier van Brand en typisch Limburgs. Het heeft een heerlijke
zoete geur, maar je proeft een fruitige frisheid met op de achtergrond
een vleugje karamel. De nasmaak is zacht en lichtzoet.

Tapbier 25cl - 50cl

Laag-Alcoholisch

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

Krachtig & Blond

Vedett Extra Blond, een luxe pils met een bijzondere smaak,
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!

50cl

Rijk & Donker

WIECKSE WITTE 0.0% 0.0%

BRAND PILSENER 5.0%

Amberkleurig trappistenbier met een gebroken witte schuimkraag.
De harmonieuze smaak begint fruitig en gaat over in moutige
karamel; een perfecte balans tussen complexiteit en eenvoud.

ORVAL 6.2%

