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Bavaria Radler Citroen
De verfrissende mix van Bavaria bier met het sap van 
citroen Alc. 2,0%

Bavaria Radler Citroen 0,0%
De zachte verfrissende smaak  van Bavaria Radler 
Citroen  zonder alcohol.

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%

Bloesem Blond           
Een helder blond bier met vlierbloesem. De vlierbloesem 
geeft een bloemig aroma en een frisse smaak. Alc. 6,2% Proef met al uw zintuigen onze bieren
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Het perfecte schenkritueel 
Perfectie zit in de details 



BrewDog Punk IPA
Een hoppig en krachtig ale-bier met prikkelende 
Nieuw-Zeelandse hop en een aroma van tropische 
vruchten met een vleugje karamel. Alc. 5,4%

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

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

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

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%  
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Bavaria Pilsener normaal van ’t vat
Een helder lichtblond bier. Fris en fruitig. Licht hoppig van 
smaak. Alc. 5,0%

Bavaria Pilsener 0,0%
Een verfrissend zacht bier zonder alcohol. Alc. 0,0%

Cornet - Oaked Blond van ’t vat       
Krachtig blond bier. Verrassend zachte, subtiele vanille-
toets door de rijping op eikenhouten snippers. Alc. 8,5%

La Trappe Witte Trappist
Het enige trappistenwitbier ter wereld. Lichtblond, troebel 
en met een stevige, vaste schuimkraag. Zacht moutig, licht 
zurig en prikkelend door het koolzuurgehalte. Alc. 5,5%

La Trappe Blond
Goudgeel trappistenbier met een licht zoete, zacht bittere 
en moutige smaak. Alc. 6,5%

La Trappe Dubbel
Een klassiek donkerbruin trappistenbier met een ivoor-
kleurige schuimkraag. Een moutige en karamelzoete 
smaak met een subtiele invloed van honing, dadel en 
gedroogd fruit. Alc. 7,0%
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