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Blond
•  Bloesom Blond 33cl 8

In deze Blond bier is vlierbloesem verwerkt en dat geeft een heerlijke frisse smaak 
met subtiele zuurtje bij de afdronk.
Gebrouwen door Vrouwen

Nederland

•  Hoegaarden Grand Cru 33cl 6,5
Deze krachtig blond bier is een donker goudgeel bier met een flinke witte 
schuimkraag. Het heeft een heerlijk mix zoete en bittere smaken, met subtiele 
kruiden- en citrusnoten.
Brouwerij Hoegaarden

België

•  Delirium Tremens 33cl 7,5
is een krachtig blond bier met een ronde smaak en een opvallend zoetje dat door 
de alcohol de mond ontvlamt. Een sterke droogbittere afdronk geeft een frisse 
nasmaak.
Huyghe (Delirium, Guillotine)

België

•  Cornet Oaked 75cl 22
Is een fraai blond bier met een romige witte schuimkraag. Het bier is gelagerd op 
eikenhouten vaten en dat proef je terug. Tonen van vanille en hout brengen 
complexiteit in dit bier. De afdronk is licht bitter en vooral warm.
Brouwerij Palm

België

Weize
•  Franziskaner Hefe-Weissbier Naturtrub 50cl 6,5

Dit tarwebier is elegant en fijn verfrissend. Koperkleurig en flink aromatisch met 
hinten van banaan en citrus. De kenmerkende smaak is fris, kruidig, fruitig en heeft 
een lichtzoete afdronk. Verder voelt het bier sprankelend aan door het hoge 
gehalte aan kooldioxide.
Spaten-Franziskaner-Bräu

Duitsland



SPECIAALBIEREN
FLES

Dubbel

 •  Gerardus Kloosterbier 30cl 5,5
Ondanks het feit dat Gerardus Dubbel gebrouwen is volgens een oud recept uit het 
Redemptoristenklooster in Wittem, is dit bier helemaal van deze tijd. Zuur en 
kruidig. Je zult wellicht noten en cederhout herkennen. Gerardus Dubbel is een 
stevig bier dat bekroond is met een zilveren World Beer Cup Award.
Gulpener Bierbrouwerij

Nederland

Quadrupel
 •  Urthel Samaranth 33cl 6

Zeer sterk bier met een alcoholgehalte van 11,5%. Heeft een zachte, zoete en fijn 
bittere smaak. Daardoor erg rijk aan aroma’s en heeft een geur van gedroogde 
vruchten. De afdronk is fijn met een vleugje chocolade.
Bierbrouwerij Urthel

België

IPA
 •  De Molen Vuur & Vlam IPA 33cl 6,5

Vuur & Vlam is een licht amberkleurig bier met een mooie witte schuimkraag. De  
heerlijke aroma’s van citrus, gras en kruiden maken dit bier smaakvol. Verder de 
heerlijke hoppige smaak van 5 verschillende soorten hop. 
Brouwerij De Molen

Nederland


