BIERKAART

Warsteiner
Warsteiner Premium Pils is een premium pilsner met een unieke, zuivere,
zachte en frisse smaak. Het is een heerlijk doordrinkbaar bier, mede door de
eigenschappen van het zachte water uit eigen bron.
Alcohol: 4.8%
Brouwerij: Warsteiner, Duitsland

Fles 33cl 2.50

Warsteiner Alkoholfrei
Dit alcoholarme bier van Warsteiner heeft een authentieke pilsenersmaak
en een unieke isotonische werking. Verfrissend en dorstlessend! Tip: lekker
als vervanger van fris- of sportdrankjes na het sporten.
Alcohol: 0.5%
Brouwerij: Warsteiner, Duitsland

Fles 33cl 2.50

Warsteiner Radler
Mild-hoppig met een verfrissende citroensmaak en 100% natuurlijk. Bevat
geen kunstmatige toevoegingen en zoetstoffen. De ultieme natuurlijke
dorstlesser!
Alcohol: 2.5%
Brouwerij: Warsteiner, Duitsland

Fles 33cl 3.00

Brasserie Lefort Tripel
De hoge gist die voor dit bier gebruikt wordt resulteert in een bier met een
vanille- kruidnagelaroma en tegelijk een fruitige smaak van bananen en
rode appels. Aangename toetsen van citrus, limoen en rozen maken het bier
evenwichtig en tegelijk complex.
Alcohol: 8.8%
Brouwerij: Omer Vander Ghinste, België
Fles 33cl 4.50

BIERKAART

Omer Blond
OMER. Traditional Blond is een overheerlijk bier van hoge gisting met
nagisting op de fles, gebrouwen volgens een traditioneel recept. OMER. dankt
zijn fijn, fruitig aroma en subtiele bitterheid aan de zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen.
Alcohol: 8.0%
Brouwerij: Omer Vander Ghinste, België
Fles 33cl 4.50

Vedett Extra White
Het verrassende Extra witbier van de Vedett familie, het creatieve en
rebelse maar vooral unieke merk uit de Duvel Moortgat stal. De heerlijke
frisse smaak met een hint van sinaasappel- en citroenschil geeft het bier
een mild bittere afdronk.
Alcohol: 4.5%
Brouwerij: Duvel Moortgat, België
Fles 33cl 3.50

Kriek Max
De perfecte combinatie van krieken en natuurlijke sappen en aroma’s, samen
met het basisbier, bezorgen deze kriek niet enkel zijn uitstekende smaak maar
ook zijn aangename geur. Kriek Max heeft een aangenaam fruitig karakter.
Alcohol: 3.5%
Brouwerij: Omer Vander Ghinste, België

Fles 25cl 3.50

Duvel
Laat je verleiden door dit natuurlijke bier met een subtiele bitterheid, een
verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter. Het unieke brouwproces,
dat zo’n 90 dagen duurt, garandeert een delicate pareling en een
verfrissende doordrinkbaarheid.
Alcohol: 8.5%
Brouwerij: Duvel Moortgat, België
Fles 33cl

4.50

