3,60

Hoegaarden Radler 0,0%
De zachte verfrissende smaak van Hoegaarden Radler
Lemon & Lime zonder alcohol.

3,60

Liefmans
Fruitesse on the rocks, gerijpt op echte krieken. Geniet
van de frisse & intense smaak van aardbeien, frambozen,
krieken, vlierbessen en bosbessen. Alc. 3,8%

3,75
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Hoegaarden Radler Lemon & Lime
De natuurlijke mix van Hoegaarden met het sap van
citrus. Alc. 2,0%
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Hoegaarden Wit
Het bier wordt twee keer gegist maar niet gefilterd.
Hierdoor ziet het bier er wat troebel uit. Een zacht licht bier
met verfrissende citrus en aardse koriander. Alc. 4,9%
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Het perfecte schenkritueel
Perfectie zit in de details
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Dommelsch Pilsener normaal van ‘t vat
Verfrissend zacht en licht van smaak. Alc. 5,0%

2,60

La Chouffe
Een ongefilterd blond bier, gekruid met koriander.
Fruitig met een lichte hopsmaak. Alc. 8%

4,25

Jupiler Pilsener 0,0%
Een verrassend zacht bier. Licht van smaak zonder alcohol.

2,50

Duvel
Een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid.
Duvel heeft een verfijnd aroma met een uitgesproken
hopkarakter. Alc. 8,5%

4,25

Leffe Bruin van ‘t vat
Krachtig, vol en licht gekruid met tonen van karamel.
Alc. 6,5%

4,25

Franziskaner Weissbier 50 cl
Een volmondig tarwebier, subtiel gekruid, fruitig maar
ook pittigzoet. Alc. 5,0%

5,50

Leffe Blond
Een zacht, moutig en fruitig bier met tonen van vanille.
Alc. 6,6%

3,95

Franziskaner Weissbier Alcoholarm 50 cl
De volmondige Franziskaner smaak. Alc. 0,5%

5,00

Bloesem Blond
Een helder blond bier met vlierbloesem. De vlierbloesem
geeft een bloemig aroma en een frisse smaak. Alc. 6,2%

4,75

Tripel Karmeliet
Een prachtige harmonie van gerst, haver en tarwe
komen samen in dit verfrissende bier met zachte fruitige
tonen van banaan, sinaasappel en vanille. Alc. 8,4%

4,25

