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La Chou!e  
Brasserie d’Achou!e 
Belgisch blond bier, licht nevelig met een robuuste 
schuimkraag. Een kruidige geur met veel citrusfruit 
en koriander. Ook in de smaak veel fris fruit en 
koriander. 
33 cl. | Alc. 8%

Kompaan Bondgenoot
Brouwerij Kompaan 
Een smaakvol alternatief  voor een pilsener uit Den 
Haag. Verfrissend en doordrinkbaar bier, met een 
licht hoppig karakter.

33 cl. |  Alc. 5,2%

BLOND

STERK BLOND

A"igem Blond
Alken Maes Brouwerij 
Belgisch abdijbier met een diepe smaak, een 
evenwichtig aroma en een lichte, frisse afdronk. 

33 cl. | Alc. 6,8%

Seef
Antwerpse Brouw Compagnie
Belgisch bier en tevens historisch streekbier 
van de stad Antwerpen. Troebel met een ronde 
kruidige smaak en een frisse, bittere afdronk. 

33 cl. | Alc. 6,5%

Le!e Blond
AB InBev
Belgisch abdijbier met een zachte, volle en fruitige 
smaak, een krachtige afdronk en een pittige onder-
toon met een zweem van bittere sinaasappel. 

33 cl. | Alc. 6,6%

Omer 
Brouwerij Omer Vander Ghinste 
Belgisch bier met een subtiel, fruitig aroma en 
lichte bitterheid. Volledig helder en sterk bruisend. 

33 cl. | Alc. 8%



STERK BLOND

Gouden Carolus Tripel 
Brouwerij het Anker
Belgisch bier dat evenwichtig gehopt is met een 
volmondige zuivere smaak. Verfrissend en bijzonder 
karaktervol in de afdronk. 

33 cl. | Alc. 9%

Tripel Karmeliet 
Brouwerij Bosteels 
Belgisch bier vol met ver!jnde fruitige aroma’s. 
Een fris, kruidig en fruitig karakter met toetsen van 
banaan, sinaasappel en vanille. 

33 cl. | Alc. 8,4%

Duvel
Brouwerij Duvel Moortgat 
Belgisch bier met een subtiele bitterheid, een 
ver!jnd aroma en een uitgesproken hopkarakter. 
Duvel onderscheidt zich door zijn aangename 
alcoholzoete smaak.
33 cl. |  Alc. 8,5%

Delirium Tremens 
Brouwerij Huyghe
Belgisch bier met een licht zoete eerste aanzet, een 
fruitig karakter en een bittere toets. Aroma’s van 
citrus, tropisch fruit en een vleugje gember. 

33 cl. | Alc. 8,5%

Triple D’Anvers  
Brouwerij De Koninck
Een volle Belgische tripel met een Antwerps accent. 
Bier met een lichtzoete smaak en een kruidig 
aroma, met subtiele hints van sinaasappelschil en 
koriander in de volmondige afdronk.
33 cl. | Alc. 8%

Troubadour Magma
Brouwerij The Musketeers
Belgische- amberkleurige tripel met kenmerken van 
een Amerikaanse IPA. Door velen ook wel de eerste 
‘Tripa’ genoemd. Een gedurfde kruising tussen een 
tripel en een IPA.
33 cl. |  Alc. 9%



La Trappe Blond  
Abdij Koningshoeven
Nederlands abdijbier met een licht zoete, zacht 
bittere en moutige smaak. Toegankelijk bier met 
een vriendelijke afdronk. 

30 cl. | Alc. 6,5%

STERK BLOND

Gulden Draak Brewmaster  
Brouwerij Van Honsebrouck 
Belgisch bier met een rijk aroma en een krachtige 
zoete smaak. Gebrande mout en ko"etoetsen zijn 
duidelijk aanwezig, evenals tonen van karamel en 
chocolade. Zwaar en bijzonder karaktervol bier. 
33 cl. | Alc. 10,5%

Bolleke - De Koninck
Brouwerij De Koninck
Een klassieker van Antwerpse bodem. Het ‘bolleke’ is 
een lichtzoet-, moutig bier met een vleugje karamel 
en een ver!jnd bittertje. 

33 cl. | Alc. 5,2%

Maredsous 8 
Brouwerij Duvel Moortgat
Belgisch abdijbier vol met tonen van karamel en 
toast, met een licht bittere afdronk. Oorspronkelijk 
bestemd als kerstbier, maar inmiddels uitgegroeid 
tot een vaste waarde. 
33 cl. | Alc. 8%

Gouden Carolus Classic  
Brouwerij Het Anker
Belgisch bier met donkere, evenwichtig gedoseerde 
karamel- en aromatische mouten. De smaak van 
druiven en rozijnen is duidelijk aanwezig in de 
afdronk.
33 cl. | Alc. 8,5%

Tripel LeFort
 Omer Vander Ghinste
Belgiscche tripel, vernoemd naar de voormalige 
stadsbrouwerij Brasserie LeFort. Goudblond bier dat 
zich onderscheidt door zijn frisheid, fruitig aroma en 
een zachte volle smaak.
33 cl.  | Alc. 8,8%

BRUIN/AMBER

TRAPPIST



Punk IPA  
Brewdog
Schots bier met ver!jnde tonen van tropisch fruit 
(mango, passievrucht, ananas en lychee) zorgen 
voor een frisse smaak. Kenmerkende bittere afdronk 
door het ‘hoppige’ karakter van het bier. 
33 cl. | Alc. 5,6%

Duvel Tripel Hop Citra
Brouwerij Duvel Moortgat
Belgisch bier met een variatie aan citrustoetsen die 
zorgen voor een frisse ‘explosieve’ hopsmaak. Uniek 
in zijn soort en een mooie variant op de klassieke 
Duvel. 
33 cl.  | Alc. 9,5%

Zundert 8  
Abdij Maria Toevlucht 
Nederlands abdijbier en tevens een mooi streek-
product. Heeft een zoete aanzet met een kruidig 
aroma, gevolgd door een aangename bitterheid in 
de afdronk. 
33 cl. | Alc. 8%

Westmalle Tripel 
Abdij van Westmalle 
Belgisch abdijbier met een zachte romige smaak 
met een bittere toets, gedragen door het fruitaro-
ma. Heeft een aangenaam lange en droge afdronk. 

33 cl. | Alc. 9,5%

Rochefort 10 
Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy 
Belgisch abdijbier met een levendig en krachtig 
karakter. Fruitige en moutige aroma’s geven een 
zoet-bittere smaak. Toetsen van ko"e en chocolade 
zorgen voor een warm mondgevoel. 
33 cl. | Alc. 11,3%

Westmalle Dubbel 
Abdij van Westmalle 
Belgisch abdijbier met een rijke en complexe smaak. 
Toetsen van karamel, mout en fruitige esters zorgen 
voor een zacht mondgevoel, met een droge afdronk 
die enige tijd aanhoudt. 
33 cl. | Alc. 6,5%

TRAPPIST

IPA



Meantime London IPA
Meantime Brewing
Traditionele- Londense IPA met een lichtzoet 
karakter en een droge afdronk. Bier met een 
perfecte balans tussen moutige aroma’s, citrusfruit 
en karamel.
33 cl. | Alc. 7,4%

Hoegaarden
Brouwerij de Kluis
Belgisch bier met aroma’s van sinaasappel en 
koriander en een toets van citrus, zorgen voor een 
zachte en frisse smaak en een licht zure afdronk. 

30 cl. | Alc. 4,9%

‘t IJ IPA 
Brouwerij ’t IJ
Nederlands bier met een uitgesproken hopsmaak 
van Cascade en Citra. Tonen van grapefruit en uitge-
balanceerde bloemenaroma’s. Een fruitige afdronk 
met een klein bittertje. 
33 cl. | Alc. 6,5%

Mooie Nel IPA  
Jopen
Nederlands bier met een mooie balans tussen hop, 
mout en fruit. Heeft een fris- en uitgesproken fruitig 
karakter met een bittere afdronk. 

33 cl. | Alc. 6,5%

IPA

WIT/WEISSE

Schneider Weisse - Tap 5 
G. Schneider & Sohn
Duits bier volgens het traditionele Reinheitsgebot 
gebrouwen. Bevat frisse aroma’s van hop, bloemen 
en alpenkruiden. Krachtig en karaktervol met een 
kruidige afdronk. 
50 cl.  | Alc. 8,2%



Warsteiner Radler
Warsteiner Brauerei
Fruitig alcoholarm bier met lichte  citroensmaak. 
Een ideaal zomer/terrasbiertje.

33 cl. | Alc. 2,5%

Liefmans Fruitesse
Bierbrouwerij Liefmans
Belgisch fruitbier met toetsen van aardbei, vlierbes, 
framboos, kriek en bosbes. Een karakteristieke 
zoetzure smaak en doorgaans geserveerd met ijs. 

33 cl. |  Alc. 3,8%

St.Louis Kriek Lambic 
Brouwerij Van Honsebrouck
Fris Belgisch fruitbier met zachte amandeltoetsen 
afkomstig van kersenpitten. Een laag in alchohol en 
dorstlessend biertje met een vleugje zurigheid. 

33 cl. | Alc. 4%

FRUITBIEREN

RADLER 

ALCOHOLVRIJ/ALCOHOLARM 

Warsteiner Alkoholfrei
Warsteiner Brauerei
Een alcoholvrij bier waarbij de alcohol pas na het 
brouwproces uit het bier wordt gehaald, waardoor 
de authentieke Warsteiner smaak behouden blijft. 

33 cl. | Alc. <0,5%

Sportzot 
Bierbrouwerij de Halve Maan
De alcoholvrije variant van de welbekende Brugse 
Zot. Fruitige aroma’s combineren mooi met de 
zoete-, maar niet overheersende moutbasis. Een 
licht bittere afdronk maakt het geheel af.
33 cl. | Alc. 0,4%

Warsteiner Radler 0.0
Warsteiner Brauerei
Alcoholvrije Radler met frisse aroma’s met hinten 
van citroen. Fris en dorstlessend en vrij van 
kunstmatige toevoegingen en zoetsto#en. 

33 cl. | Alc. 0%



Wei hen step ha ner - Hefe weissbier
Brouwerij Weihenstephaner

Duits bier volgens het traditionele Reinheitsgebot 
gebrouwen. Aroma’s van banaan en tropische 
vruchten zorgen voor een frisse afdronk. 

50 cl. | Alc. 5,4%

Pater Linus 
Brouwerij Van Steenberge - Warsteiner

Een lichtblond abdijbier met een aangenaam  
zachte smaak en een licht bittertje in de afdronk,  
met subtiele toetsen van perzik en en appel.

33 cl. | Alc. 6,5%

Wisseltap
Variërend aanbod

Vraag ons personeel naar het bier 
van het moment

33 cl. 

Warsteiner Premium Pilsener 
Warsteiner Brauerei

Duitse pilsener volgens het traditionele Reinheits-
gebot gebrouwen. Heeft een zachte frisse smaak 
met een mild bittertje.  

25 cl. | Alc. 4,8%

Brugse Zot Blond 
Brouwerij de Halve Maan 

Belgisch bier dat wordt gebrouwen met verschillen-
de moutsoorten en hopvariëteiten. Een licht bitter 
karakter met citrusachtige toetsen. 

33 cl. | Alc. 6%

VAN ‘T VAT


