JUPILER BIER 25cl - 33cl | 5,2%

HERTOG JAN BIER FLES | 5%

AMSTEL RADLER | 0,0%

Jupiler pils heeft een zacht bittere
smaak. Het heeft een fris karakter, en
een toegankelijke rijke moutsmaak.

Hertog Jan Pilsener heeft een volle
smaak met een bittere afdronk. Het
word gebrouwen uit natuurzuiver
water, granen, biergist en Saazerhop.

Amstel Radler is een verfrissende mix
van Amstel 0.0% bier en sprankelend
citroenwater.

Vanaf
€ 2,60

€ 3,00

JUPILER BIER 50cl | 5,2%

WESTMALLE TRIPEL | 9,5%

Jupiler heeft een blonde kleur, en
word gebrouwen bij de Anheuser
- Busch Inbev Brouwerij in België.

Is een complex bier met veel fruitigheid. De
afdronk is lang, droog en aangenaam bitter.
Niet voor niets de moeder aller tripels.

€ 5,75

€ 3,50

AMSTEL RADLER | 2.0%

€ 4,20

Amstel Radler 2.0% is een mix van
amstel bier (40%) en sprankelend
citroenwater (60%).
€ 3,60

PALM BIER | 5,4%
HOEGAARDEN WITBIER | 5%

€ 3,80

Hoegaarden witbier heeft een frisse
en zoete smaak. En word gebrouwen
met bronwater, gerstemout, hop,
koriander en Curagao.

Is een goudblond Belgisch abdijbier,
met een alcohol percentage van 6,6%.
Het is een droog, fruitig, lichtkruidig
bier, met een verfijnde bitterheid.

€ 4,00

DUVEL BIER | 8,5%
Dordrecht

Stadsbrouwerij
€ 4,40

LIEFMANS FRUITESSE | 3,8%
€ 4,00

Een combinatie van kersen en
lambiek geeft dit bier zijn gefruite
en zoetzure afdronk.

€ 3,90

Is een blond bier met een lichte bittere
smaak en heeft een verfijnd aroma en
een uitgesproken hopkarakter.

LEFFE BLOND | 6,6%

BELLEVUE KRIEK | 5,2%

Amberkleurig bier van hoge gisting. Speciale
PALM-mouten bepalen de honingachtige
malsheid en haar fruitige gistingaroma.

Geniet van de frisse & intense smaak
van aardbeien, frambozen, krieken,
vlierbessen en bosbessen.
€ 4,00

BLOND 6,5%
Goudblond
gul & fris
van smaak.

DUBBEL 7%
€ 4,00

Donker bier
uniek &
vol aroma.

LEFFE BRUIN | 6,5%

€ 4,10

Leffe bruin is een authentiek abdijbier
met een diepe, herfstbruine kleur en
een volle, lichtzoete smaak, beide te
danken aan de donker gebrande malt.

LEFFE RUBY | 5%
Een robijnrood, verfrissend bier ontstaan uit
de unieke combinatie tussen het abdijbier,
een fijne toets van hout en het delicate
€ 4,10
aroma van rode vruchten.

JUPILER MALT | 0%
De alcoholvrije variant van Jupiler met
een toegankelijk en fris karakter. Het bier
heeft een kruidige maar zachte afdronk.
€ 3,10

