
Biervan de tap of een flesjeWij hebben 4 Trappistenbieren
Uit België 

Westmalle Dubbel, het donker, roodbruine trappistenbier bevat dankzij nagisting op fles
een rijke en complexe smaak. Deze wordt gekenmerkt door toetsen van karamel, mout
en fruitige esters die doen denken aan rijpe banaan. De eerste kennismaking is een 
crèmekleurige dikke schuimkraag. Na het drinken laat deze een mooi kantwerk achter 
in het glas. Maar de echte herinnering van dit evenwichtige trappistenbier met zacht 
mondgevoel is ongetwijfeld de lange, droge afdronk. (alc. 7%) € 4,75

Orval, net uit de brouwerij, heeft een hoppig en verfrissend aroma en smaak, naast fruitige 
toetsen. Op een leeftijd van vier tot vijf maanden krijgt het een enorme schuimkraag. 
De fruitigheid ruimt plaats voor een zurigheid; bijna alle restsuikers zijn verdwenen.
Vanaf zes maanden krijgt het, door het samenspel van de gisten, ‘wilde’ karakteristieken 
en hints van melkzuur en citroenzeste. Wanneer het bier een jaar oud is, heeft het een 
droge bitterheid. (alc. 4,2%) € 4,75

Rochefort 6 is een amberkleurig bier met een overvloedige schuimkraag. Hij ruikt kruidig,
peperig met een vleugje hop. Het heeft een complexe volmondige zachte smaak met een 
lange afdronk en een rozijnachtig slot. Lekker bij o.a. een kaasplankje. (alc. 7,5%) € 7,95

Uit Nederland

La Trappe Blond is een goudgeel trappistenbiertje en heeft een prachtige witte schuim-
kraag en een rijke smaakbeleving. Een toegankelijk, prikkelend biertje met licht zoete, 
zacht bittere en moutige smaak. Heerlijk bij visgerechten en varkensvlees. (alc. 8%) € 4,75

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. 



HERTOG JAN PILSNER Alleen de rijkste 
mout, de mooiste hop en kristalhel-
der natuurzuiver water zijn goed 
genoeg. Dankzij deze ingrediënten 
en natuurlijk de kunde van de 
brouwers, krijgt het bier die prachti-
ge gouden kleur en vormt het een 
mooie, volle schuimkraag. Rijk van 
smaak met een bittere afdronk. 
alc. 5,1%

HERTOG JAN WEIZENER verenigt het 
beste van twee bieren gebrouwen 
met tarwe; van het Belgische witbier 
heeft het de frisse Belgische gist en 
de mooie kruiden wat zorgt voor de 
frisheid. Van het Duitse Weizen heeft 
het de hop en de gemoute tarwe. 
Ervaar die heerlijke citrusgeur.  
Je proeft de hop, de gemoute tarwe, 
de frisse gist, de koriander en het 
klein beetje sinaasappelschil.  
alc. 7,5%

HERTOG JAN KARAKTER is een fraai, 
amberkleurig bier dat zijn fruitige  
en vooral moutige smaak ontleent 
aan vier verschillende mouten. Het 
karakter is verrassend krachtig, met 
volwassen bittertonen. In essentie is 
Hertog Jan Karakter een Belgische 
Ale, maar natuurlijk geven ze er bij 
Hertog Jan hun eigen Nederlandse 
draai aan. 
alc. 7,5%

HERTOG JAN ARCENER TRIPPLE Kruikje is 
een van onze zwaardere bieren. Het 
kenmerkt zich door lichte karamel- 
smaken met een honingachtige 
malsheid, een soepel en toegankelijk 
karakter. Het is mooi blond van kleur 
en smaakt moutig tot zoet, met een 
zachte bitterheid en een palet aan 
fruitsmaken. 
alc. 8,5%

€ 3,25

€ 4,25

€ 4,50

€ 9,50

DE SEIZOENSBIEREN van Hertog Jan 
behoren tot de bockbieren. De 
Lentebock is een fris licht biertje, 
maar met meer body en alcohol.  
De Herfstbock heeft een mooie 
bitterzoete smaak met een prachtige 
robijnrode kleur. Het Winterbier is 
een extra zwaar biertje, met een 
zoetige smaak en veel aroma. 
alc. 6,5%

LEFFE BLOND de eeuwenoude vakken-
nis en de combinatie van bleekmout, 
water, hop en gist geven Leffe Blond 
een subtiele smaak en een hoog-
blonde kleur die het lucht weer-
kaatst. Toetsen van vanille en 
kruidnagel zorgen voor een extra 
zachte, volke smaak. Deze smaak 
komt het beste tot zijn recht in het 
prachtige kelkglas. 
alc. 6,6% 

LEFFE BRUIN heeft een lichtzoete en 
moutige smaak van vanille, kruidna-
gel en karamel met een dropachtige 
achtergrond. Het is een authentiek 
abdijbier. Leffe bruin is erg lekker bij 
kruidige en zoete gerechten.  
alc. 6,5%

LEFFE RUBY is een robijnrood, verfris-
send bier dat ontstaan is uit de 
unieke combinatie van abdijbier  
en het delicate aroma van rode 
vruchten.  
alc. 5%

KASTEEL DONKER is een kasteelbier met 
smaakevolutie. Hoe ouder het bier, 
des te beter hij wordt. Kasteel 
Donker wordt sinds 1989 gebrouwen 
in het Kasteel van Ingelmunster. 
alc. 11% 

€ 4,75

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,95



LA CHOUFFE is een ongefilterd blond 
bier, zowel gegist op vat als op es. 
Het is een aangenaam fruitig bier, 
gekruid met koriander en een  
lichte hopsmaak.  
alc. 8%

PAUWEL KWAK De kleur van dit bier 
is goudgeel/rood, maar heeft  
volgens sommige ook wel wat weg 
van een sterke kop thee. Samen  
met een mooie schuimkraag in het 
koetsiersglas geeft dit samen een 
mooi geheel.  
alc. 8% 

LIEFMANS CUVÉE-BRUT is een dieprood 
tot bruin fruitbier dat slechts  
eenmaal per jaar gebrouwen  
wordt. Vroeger heette dit bier 
Liefmans Kriek.  
alc. 6%

DUVEL is een natuurlijk bier met een 
subtiele bitterheid en een uitgespro-
ken hopkarakter. Het unieke brouw-
proces van ondergisting, dat zo’n  
90 dagen duurt, garandeert een  
pure stijl, een delicate pareling en  
een aangename alcoholzoete smaak.  
alc. 8,5% 

DESPERADO TEQUILA een heerlijk 
zomers biertje met een vleugje 
tequila.  
alc. 5,9%

HOEGAARDEN WIT Mout, tarwe, hop, 
water, koriander en gedroogde 
sinaasappelschil zijn de ingrediënten. 
Het heeft een troebele witgele 
kleur en is erg verfrissend;  
een echte dorstlesser.  
alc. 4,9%

€ 4,75

€ 5,25

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,95

€ 4,50

GORDON ALE In de hemelse velden  
te midden van de ongerepte lochs  
en tussen de Schotse spookkastelen 
in, daar is de Gordon Finest Scotch 
ontstaan, een bier zo gul dat je  
het met plezier deelt. Het witte en 
smeuïge schuim vormt een fraai 
contrast met de donkerbruine 
godendrank zelf, verbluffend lekker. 
De kenners herkennen er de  
authentieke Scotch in, ‘de ziel  
van Schotland’.  
alc. 8,8% 

GULPENER CHATEAU NEUBOURG een 
chique bier met een edele bitterheid. 
Een superieur Pilsner met karakter, 
naar grote hoogte getild door  
een geraffineerde combinatie van 
fijne kruiden en zuren, bloesem- 
en fruittonen en een aromatische 
gerststructuur. En bovendien 
gebotteld in een prachtige,  
stijlvolle fles. Een bier om exclusief 
van te genieten. 
alc. 5%

DE VERBODEN VRUCHT van brouwerij De 
Kluis is een bier van hoge gisting met 
hergisting op es. Het is een zwaar en 
fruitig bier met een roodbruine kleur. 
Het bevat mout, hop, water en 
toegevoegde suikers, wat het een 
zoete smaak geeft. De Verboden 
Vrucht heeft ook een eigen glas: 
bolvormig, met een gedraaide voet. 
alc 8,5% 

KARMELIET is een complex goud- tot 
bronskleurig bier met een romige 
schuimkraag. Dit komt door de 
kruiden en het fruitig karakter 
(banaan en vanille) van de huisgist. 
De zoete aanzet evolueert verder in 
een uitgesproken sinaasappelsmaak 
om dan mildbitter uit te vloeien.  
alc. 8,4% 

€ 4,95

€ 4,50

€ 6,25

€ 6,25



0% 
We worden ons steeds 
bewuster van alcohol en 
onder andere verkeer 
en gezondheid. 

Gelukkig is het mogelijk
dankzij alle verfrissende 0% 
biertjes en heerlijke cocktails 
zonder alcohol te genieten 
van een lekker drankje 
zonder de alcohol.Bier

LEFFE BLOND 0.0% is een bier met een 
fruitige smaak en een bittere toets. 
alc. 0% 

HERTOG JAN PILSNER 0.0% is een bier 
met een prachtige gouden kleur en 
een volle schuimkraag. 
alc. 0% 

HOEGAARDEN RADLER 0.0% is een wit 
bier met limoen en citrus, in de 
afdronk koriander en kruidnagel.
alc. 0%

LIEFMANS KRIEK 0.0% is een dieprood 
fruitbier gerijpt op echte krieken.
alc. 0%

FRANZISKANER WEISSBIER 0.0% met een 
frisse, fruitige, licht zoete smaak.
alc. 0% 

€ 4,50

€ 2,95

€ 3,75

€ 4,50

€ 3,50
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