STRONGBOW GOLD
APPLE
Pure appelcider, fris en vol van
smaak.

BRAND IPA 0.0%
Alcoholvrije IPA met een
citrusachtige smaak en zachte
bitterheid

ALC. 5%

SEIZOENSBIEREN
SEIZOENSBIER

BRAND WEIZEN 0.0%

Vraag naar ons seizoensbier.

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

AFFLIGEM BLOND 0.0%

HEINEKEN 0.0

Afﬂigem Blond 0.0% is een
Belgisch blond abdijbier zonder
alcohol. Het heeft een rijke
smaak met een zachte
fruitigheid en een mild bitter
einde.

Een alcoholvrij bier met een
verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke Agist, 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.

Lagunitas is van oorsprong een Californische brouwerij en is
sinds 1993 een van de voorlopers in de Amerikaanse
bierrevolutie. De oprichter Tony Magee begon met het brouwen
van bier in zijn keuken en bouwde het bedrijf vervolgens uit. In
Chicago werd de tweede brouwerij geopend en in het zuiden van
Californië een derde. Uit het grote assortiment van Lagunitas
zijn een aantal bijzondere bieren geselecteerd voor de
Nederlandse markt, waaronder hun iconische IPA!

/

PILSENER

KRACHTIG & BLOND

LAAG-ALCOHOLISCH
MORT SUBITE WITTE
LAMBIC

HEINEKEN PILSENER

HEINEKEN PILSENER

CINEY BLOND

POSTEL TRIPEL

AMSTEL RADLER

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

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

Blond bier, kruidige fruitige
smaak met gebalanceerde
bittere afdronk.

Hoogblond bier dat lekker
samengaat met een
versnapering.

Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

Een door meesterbrouwer
Bruno gecreëerd bier, uniek in
zijn soort, fruitig en verfrissend
met een zachte toets van
abrikoos.

ALC. 5%

ALC. 5%

ALC. 7%

ALC. 9,5%

ALC. 2%

ALC. 5.5%

FRUITIG & FRIS

CIDER

BIRRA MORETTI

SOL

JUDAS

WESTMALLE TRIPEL

BOON KRIEK

OLD MOUT KIWI & LIME

Pilsener, fris karakter, subtiel
bittere afdronk.

Frisse Mexicaanse pilsener, een
dorstlesser met lage bitterheid.

Zwaar Blond, bitterzoet, zacht
en volmondig.

Goudgeel trappistenbier van
9,5%. De Westmalle Tripel kent
een combinatie van ﬂinke fruit
aroma's met een aangename
kruidigheid.

Een blend van Lambiek Bier met
echte kersen of zoals de
Vlamingen zeggen " echte
krieken".

Een heerlijke friszoete cider met
het fruitige van kiwi en het zure
van limoen.

ALC. 4.6%

ALC. 4.5%

ALC. 8.5%

ALC. 9.5%

ALC. 4.5%

ALC. 4,5%

OLD MOUT
PASSIONFRUIT & APPLE

RIJK & DONKER
AMSTEL PILSENER

TIGER BEER

LAGUNITAS IPA

CINEY BRUIN

BRAND WEIZEN

Al sinds 1870 volmout
gebrouwen met extra geurige
hop. Het resultaat is een helder
pilsener met een volle smaak en
een stevige schuimkraag.

Frisse pilsener, zwoel en vol
aroma.

Hét boegbeeld in z’n soort.
Prachtig gebalanceerde
citrustonen, lichtzoet en
gecombineerd met een
frisbittere zachte afdronk.

Dit roodbruine, fruitige bier
heeft een zachte volmondige
afdronk. Op de achtergrond
bespeur je een verﬁjnde
bitterheid.

Gebrouwen volgens traditioneel
Beiers recept. Smaakvol door de
Saazerhop, mineraalwater en
tarwe. Fris met zachte afdronk.

Ontdek ook de sensationele mix
van appels en passievrucht. Een
avontuurlijke friszoete
combinatie die verrast, verfrist
en verovert.

ALC. 5%

ALC. 5%

ALC. 6.2%

ALC. 7%

ALC. 5,0%

ALC. 4,5%

BRAND PILSENER

KOMPAAN

LAGUNITAS LITTLE
SUMPIN’ SUMPIN’

WESTMALLE DUBBEL

DESPERADOS

STRONGBOW

Brand Pilsener wordt
gebrouwen met meer hop. Dat
geeft onze Pilsener zijn unieke,
krachtige smaak.

Bleekgeel, licht mistig bier met
een ﬁjne witte schuimkraag

Krachtige white IPA waar zoete
mout en frisse hop
samenkomen. Voor liefhebbers
van zowel IPA én Weizen!

Roodbruin trappistenbier met
rijke en complexe smaak, die
wordt gekenmerkt door toetsen
van karamel, mout en fruitige
esters.

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

Fruitige mousserende cider,
dorstlessend, fris van smaak.

ALC. 5%

ALC. 5%

ALC. 7.5%

ALC. 7%

ALC. 5.9%

ALC. 5%
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