DESPERADOS

AMSTEL RADLER 0.0%

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

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

ALC. 5.9%

PAULANER HEFEWEISSBIER
De speciale gist die wordt
gebruikt, geeft de Paulaner zijn
onmiskenbare karakter:
sprankelend, fruitig en met een
lichte bitterheid.

BRAND WEIZEN 0.0%
Alcoholvrije Weizen met een
extra frisse en fruitige smaak en
een zachte afdronk.

ALC. 5.5%

LIEFMANS FRUITESSE

HEINEKEN 0.0

De smaak van Liefmans
Fruitesse is licht zoet met
fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en
vlierbes.

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

ALC. 3,8%

Restaurant
Amadeus / Au Soleil

CIDER
APPLE BANDIT JUICY
APPLE
Frisse appelcider met een
zachte, fruitige smaak

ALC. 4.5%

/

PILSENER
BRAND PILSENER

VAL DIEU TRIPLE

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

Een krachtige lichtzoete tripel
gebrouwen in de Abdij. Het bier
heeft tonen van geel fruit.

ALC. 5%

VEDETT EXTRA
ORDINARY IPA

WESTMALLE DUBBEL

Een blond bier met hergisting op
de ﬂes. De unieke hopsoorten
creëren een smaakbalans
tussen citrusvruchten en
bloemige aroma's.

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

ALC. 6%

ALC. 7%

RIJK & DONKER
HEINEKEN PILSENER

DUVEL

CINEY BRUIN

PETRUS AGED RED

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

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

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

Een bier van krieken geblend
met foederbier. Door deze
toevoeging is het bier niet
vermoeiend zoet. Het bier heeft
de ideale zoet-zuur balans.

ALC. 5%

ALC. 8.5%

ALC. 7%

ALC. 8.5%

KRACHTIG & BLOND

LAAG-ALCOHOLISCH

AFFLIGEM BLOND

KWAREMONT BLOND

BRAND OUD BRUIN

AMSTEL RADLER

Abdijbier met een kruidig, citrus
aroma en een vleugje vanille.
Afﬂigem Blond heeft een diepe
smaak en een lichte frisse
afdronk.

Blond bier, kleinschalig
gebrouwen. Zacht, vol en kruidig
van smaak.

Mildzoete klassieker, licht
hopbitter met een vleugje
caramel. Beroemd in Limburg.

Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

ALC. 6.8%

ALC. 6.6%

ALC. 3.5%

ALC. 2%

FRUITIG & FRIS
BRUGSE ZOT BLOND

LA CHOUFFE

ROCHEFORT 10

BRAND WEIZEN

Brugse Zot is een goudblond
bier met een rijke schuimkraag
en een fruitig en kruidig aroma
van hop.

Zwaar blond, fruitig en kruidig
karakter.

Rochefort 10 is een krachtig
bruin trappistenbier met een
dieprode gloed. Het
trappistenbier met een
alcoholpercentage van 11,3%.

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

ALC. 6%

ALC. 8%

ALC. 11.3%

ALC. 5,0%

/

