
 

Fruit 

Wieckse Ice Tea Geen  2.0% 
Troebel strogeel bier. een neus van tarwe, citrus en 

groene thee. Zoete smaak, suiker en licht zuur met de 

smaak van ice tea. Afdronk is licht bitter, groene thee en 

citrus. 

Brouwerij: Wieckse, Den Bosch - Nederland 

Wieckse Rosé   4.0% 
Roze rode kleurig bier. zeer zoete neus van snoep, suiker 

en rode bessen. De smaak is zoet van rode bessen en 

frambozen. Zoete afdronk. 

Brouwerij: Wieckse, Den Bosch - Nederland 

Zeeuwse Kriek   3.5% 
Donkerrood bier. neus van kersen de smaak is die van 

tarwe met kersen. Zoete afdronk. 

Brouwerij: de Halve Maan, Hulst - Nederland 
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Tripel (vervolg) 

Bronckhorster Angus Triple 8.5% 
Amberkleurig bier. In de neus mouten, karamel, 

sinaasappel en ook met gist, tarwe, banaan, kruidden hop 

en citrus. De smaak is matig zoet met mout, karamel, 

sinaasappel, gist , tarwe en banaan. Droge licht bittere 

afdronk met kruiden, hop en citrus. 

Brouwerij: Rodenburg, Rha - Nederland 

Chaamse Tripel   8.5% 
Troebel blond bier. Een neus van gist, banaan citrus en 

kruiden. Kruidige en fruitge smaak, bannan. Gistige 

hoppige afdronk. 

Brouwerij: de Pimpelmeesch B.V., Chaam - Nederland 

De Prael Tripel (Willeke)  7.5% 
Blond bier. Tripel volgens Belgische traditie waarin de 

koriander een dominante rol heeft gekregen. Smaak is 

mild zoet en kruidig. 

Brouwerij: de Prael, Amsterdam - Nederland 

Gouden Gans   8,0% 
Oranje goudkleurig bier. Een neus van abrikoos, mout en 

lichte toets van citrus. Zoete smaak, moutig met fruitige 

tonen van abrikoos en citrus en sinaasappelschil. Licht 

bittere afdronk. 

Brouwerij: Slot Oostende, Goes - Nederland 

La Trappe Tripel   8.0% 
Troebel, koperkleurig bier, hergisting op fles. Aroma van 

gedraagt fruit, toffe, snoep en schors. Complexe doch 

frisse smaak van kruiden, pruimen, groene appel en hop. 

Afdronk is lang en licht kruidig 

Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-

Enschot - Nederland 

Noordt Tripel   7.5% 
Oranje, goudkleurig bier. Aroma van karamel, kruiden en 

gras en koriander. In de smaak zit sinaasappelschil 

karamel verder moutig door gebruik van gerst, verder nog 

rogge en haver en tarwe, welke zorgen voor een frisse 

toets. Droge afdronk. 

Brouwerij: Noordt, Rotterdam - Nederland 

Othmar Tripel   8.9% 
Donker oranje gekleurd bier. Aroma is die van donker 

fruit, alcohol, rozijnen en een hint van karamel. De smaak 

is ook die van karamel, tarwe en kruiden. Alcoholische 

afdronk. 

Brouwerij: Heupink & Co, Oostmarsum - Nederland 

Saense Tripel   8.5% 
Goudgeel bier. Aroma van tropisch fruit, karamel, mout 

en gist. De smaak is die van perzik, koriander, mout. 

Kruidig en matig bitterhoppig. Droge afdronk. 

Brouwerij: Breugem, Zaandijk - Nederland @ de 7 

Deugden 

Verre Vriend    8.0% 
Licht ornaje bier. Aroma’s van mandarijn, perzik en 

bloemen. De smaak is zoetig, moutig en hopbitter. 

Toetsen van rozijnen, en bessen. Matig bittere afdronk. 

Brouwerij: Berghoeve, Den Ham - Nederland 

Zatte     8.0% 
Goud geel bier. Een neus van vers fruit en een beetje 

graan. Een licht zoete smaak. Prettig droge afdronk 

Brouwerij: ‘T IJ, Amsterdam - Nederland 

Zeeuws Eygen Legende  7.5% 
Donker blond bier. Aroma van honinh en mout. De smaak 

is honingzoet met een hoppige bitterheid. Moutige 

afdronk met toetsen van gras en kruiden. 

Brouwerij: Drankgigant, Oost Souburg - Nederland @ 

Van Steenberge 
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Amber 
Jaapie     9.4% 

Amberkleurig bier. Zoet citrus aroma. Een zoete inzet van 

passievrucht die wegtrekt naar het bitter. Bitterheid 

wordt mooi in balans gehouden door een lichte 

karamelsmaak. 

Brouwerij: Kaapse Brouwers, Rotterdam - Nederland 

La Trappe Isid’Or   7.5% 
Amberkleurig bier. Volle zacht bittere smaak met een 

vleugje karamel. 

De afdronk is fruitig. 

Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-

Enschot - Nederland 

Pastorale    5.5% 
Koperkleurig bier. neus van mouten, karamel noten en 

fruit. Lichte bitterheid met een zachte karamelsmaak en 

fruit. Afdronk bitter, droog met noten en citrushop. 

Brouwerij: van Moll, Eindhoven - Nederland @ Anders 

Speciale Vlo  7.0% 
Amberkleurig bier. de neus is vol van bloemen en 

citrusfruit en een klein beetje karamel. De smaak is 

hoppig met kruiden. Korianderzaad, licht geroosterde 

mouten. Matig bittere afdronk. 

Brouwerij: ‘T IJ, Amsterdam - Nederland,  in opdracht 

van de Bierkoning 

The Last Possession  5.0% 
Troebel amberkleurig bier. een neus met karamel, mout 

fruit en een hint van kruiden. Redelijk zoet smaak met een 

kruidige bitterheid, karamel en fruit en hop. Afdronk 

heeft een mooi bittertje. 

Brouwerij: de Bierkoning, Eindhoven - Nederland @ 

Gulden Spoor 

Zundert    8.0% 
Amberkleurig bier. Een neus van bessen en groene appel. 

Licht bittere smaak. Bittermondgevoel met iets pittigs, 

wat koriander en vanille. Met een hint van thee.afdronk is 

warm en redelijk lang 

Brouwerij: Zundert, Klein Zundert - Nederland 

Blond 
Blonde Anouk   5.0% 

Ongefilterd, blond bier. Fruitige en bloemige neus. 

Frisse, mild gehopte smaak. 

Brouwerij: De Koperen Kat, Delft - Nederland 

Blonde Jacabo   5.0% 
Goudkleurig bier. Een neus van mout en een lichte honing 

en bloemen toets. Zoetige, licht karamel achtige smaak, 

mout en bloemen. 

Brouwerij: Slot Oostende, Goes - Nederland 

Budels Honing   4.5% 
Helder goud blond bier. Aangename zachte frisse smaak 

door de honing. De afdronk is zacht en rond. 

Brouwerij: Budels, Budel - Nederland 

De Prael Tripel (Willeke)  7.5% 
Blond bier. Tripel volgens Belgische traditie waarin de 

koriander een dominante rol heeft gekregen. Smaak is 

mild zoet en kruidig. 

Brouwerij: de Prael, Amsterdam - Nederland 

Drenkeling    5.5% 
Blond bier.  Een neus van mout en bessen. In de smaak 

komen de citroenmelisse en jeneverbessen mooi tot zijn 

recht. Frisse afdronk. 

Brouwerij: Pampus, Amsterdam - Nederland 

Feeks     6.5% 
Blond bier. Een kruidige geur. Zoetige smaak. Zachte 

afdronk 

Brouwerij: De Naekte Brouwers, Amstelveen - Nederland 

Gulpener Lentebock   6.5% 
Goudkleurig bier. Fris en licht zoet. Zachte zoete 

moutsmaak met accenten van voorjaarsbloemen. Lange 

hoppige afdronk. 

Brouwerij: Gulpener Bierbrouwerij, Gulpen - Nederland 

Blond (vervolg) 

Hoppenbier    6.8% 
Helder goudblond bier. Een rijp fruitig aroma dat doet 

denken aan yoghurt met perzik met een licht zoetje. Door 

het dubbele hoppen is de smaak droog en licht bitter. 

uiteindelijk fruitiger met tonen van bosvruchten en een 

beetje geholpen door de frisheid van het koolzuur. Een 

zeer mooie en lange romige afdronk. 

Brouwerij: Jopenj, Haarlem - Nederland 

Kon Minder    5.1% 
Geel oranje kleurig bier. Een neus van citrus, 

sinaasappel, karamel en grapefruit. 

In de smaak ook citrus maar aanevukd met abrikoos en 

een bittertje. Ook weer citrus en een bittertje in de lange 

afdronk. 

Brouwerij: Bax, Groningen - Nederland 

La Trappe Blond    6.5% 
Licht gelig blond bier, hergisting op fles. Aroma van fruit 

en gist. Volle smaak waar banaan en mout de overhand 

hebben met een lichte toets van karamel. Hoppige afdronk 

Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-

Enschot - Nederland 

La Trappe Puur   4.7% 
Licht goudgeel ongefilterd, biologisch bier. De smaak is 

fris en hoppig 

Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-

Enschot - Nederland 

Maassluis Stadsbier  7.2% 
Troebel blond oranjekleurig bier, hergisting op de fles. 

neus van brood en fruit en een tikje honing. De smaak is 

zoetig, moutig met lichte toets van honing karamel en 

lichte bitterheid. Afdronk is zoetig met mout en 

sinaasappelschil. 

Brouwerij: Raven Bone Hill, Maassluis – Nederland @ 

Ramses Bier 

Op&Top    4.5% 
Goudkleurig bier. Een aroma van karamel, fris fruit, gras 

en grapefruit 

In de mond komt de karamel langzaam naar boven, 

daarnaast herken je citroen, karamel en iets bloemigs. Vrij 

korte afdronk met een licht zuurtje en bittertje. 

Brouwerij: de Molen, Bodegraven - Nederland 

Othmar Blond   6.5% 
Amberkleurig bier. Moutige neus, alcohol, gist en licht 

fruitig. Zoet smaak, licht fruitig en licht bitter. Droge 

afdronk. 

Brouwerij: Heupink & Co, Oostmarsum - Nederland 

Rokkenjager    6.5% 
Amberkleurig bier. Een neus van toffee, karamel en 

citrus. De smaak is bitter en zoet, karamel, gist, mout, 

fruit. Afdronk is zoet en bitter met gebrande karamel. 

Brouwerij: Bax, Groningen - Nederland 

Saense Blond   6.0% 
Geelgekleurd bier. Neus van gist en banaan, hooi. De 

smaak is fris en licht fruitig en bloemig, licht kruidig. 

Droge, bittere en toch fruitige afdronk. 

Brouwerij: Breugem, Zaandijk - Nederland @ de 7 

Deugden 

Scheveninger Zuidwester  4.8% 
Troebel oranjekleurig bier, Hergisting op fles. Een neus 

van graan, sinaasappel en pilshop. De smaak is licht zoet 

en redelijk bitter. Ook hier graan en sinaasappel en hop. 

Fruitige hop afdronk.  

Brouwerij: Scheveningen, Scheveningen - Nederland 

Smaragd    6.2% 
Licht troebel, blond bier, Hergisting op de fles. Een neus 

van limoen, stro en mout. Een zoete, fruitige ietwat bitter 

smaak. Fruit, mout. Licht bittere afdronk. 

Brouwerij: de Witte Leeuw, Wezep - Nederland @ 

Scheldebrouwerij 

 

Blond (vervolg) 

Stennis    5.5% 
Goudblond bier. Een neus van citrus, gras, gist, hop en 

fruit. Zoete smaak met ook weer gras, toetsen van 

bloemen, hop. Grassige ,aardig bittere afdronk. 

Brouwerij: Bruut, Amsterdam - Nederland 

Toewijding    6.5% 
Licht troebel geel bier. Neus van hop en mout en hint van 

citrus. De smaak is fruitig zoet met een hint van hop en 

gist.  Lichte bittere en droge citrus afdronk 

Brouwerij: van Moll, Eindhoven - Nederland @ Anders 

Wispe Blond    6.0% 
Goudkleurig bier. hoppige neus, mouten, fruit en hint van 

gist. Hoppig en zacht van smaak met een licht zoete 

ondertoon, met citrus hooi en gras. Goede licht hoppige 

afdronk.  

Brouwerij: Wispe, Weesp - Nederland 

Donker 
Dubbel Slot    7.0% 

Bruin bier. Een neus van chocolade en toetsen van noten. 

De smaak is ook die van chocolade met geroosterde mout. 

Volmondig.  

Brouwerij: Slot Oostende, Goes - Nederland 

Koyt Gruitbier   8.5% 
Kastanje bruin bier. Kruidige geur van speculaas met 

hinten van peper en kruidnagel. Smaak is vol zoet met 

tonen van amandel en karamel. Gebrande mout is in 

evenwicht met lichte fruitigheid van kers. Kruidige 

afdronk. 

Brouwerij: Jopenj, Haarlem - Nederland 

La Trappe Dubbel   7.0% 
Troebel, donkerbruin bier, hergisting op fles. Sterk en 

complex aroma van zoethout, pruim, vijgen en gebrande 

suiker. De smaak is nootachtig in eerste aanzet waarna er 

een mooi evenwicht ontstaat tussen moutige zoetheid, de 

fruitigheid en de hop. De afdronk is lichtbitter 
Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-

Enschot – Nederland 

Natte     6.5% 
Roodbruin bier. Zoete geur van bruine suiker, fruitigheid 

van rozijnen en zwart fruit. Een hint van peper en noten. 

Een droge smaak met elegante bitterheid en een licht tint 

van meloen. Korte droge afdronk 

Brouwerij: ‘T IJ, Amsterdam - Nederland 

Wintervrund    8.5% 
Bruin bier met een lichte rode tint. Een neus van zoethout 

en jeneverbes. Rijke smaak met nuances van drop en 

laurier. Lange aanhoudende volmondige afdronk. 

Brouwerij: Gulpener Bierbrouwerij, Gulpen - Nederland 

Tripel 
Antenne Tripel   8.8% 

Helder blond bier. Moutig en hoppig. Bloemenhonig geeft 

een aromatische afdronk. 

Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland 

Balthasar    7.0% 
Ongefilterd, blond bier. Fris, fruitig licht bittere smaak. 

Lichte smaak van alcohol 

Brouwerij: De Koperen Kat, Delft - Nederland 

Broeder Everardus   9.0% 
Diep goud-blond bier. Fruitige, licht hoppig en opvallend 

moutige neus. Een volle body, een lichte kruidigheid uit 

de Hallertau hop en vol van koolzuur. Bij de afdronk komt 

de fruitigheidmooi naar voren en op het laatst een klein 

bittertje. 

Brouwerij: Muifel, Berghem - Nederland 

 



 

Weizen  (vervolg) 

Malle babbe    5.5% 
Blond bier. Een neus van banaan met lichte kruiden. 

Smaak is fruitig van banaan en licht kruidige toets van 

kruidnagel en laurier. Verder een licht karamelsmaak. De 

afdronk is fruitig en fris 

Brouwerij: Jopenj, Haarlem - Nederland 

Noordt Weizen   5.0% 
Troebel blond bier. een neus van pijptabac, citrus. Frisse 

citrus tonen en fijne hop bitterheid. Met lichte karamel 

smaak. Licht bittere afdronk. 

Brouwerij: Noordt, Rotterdam - Nederland 

Othmar Weizen   5.8% 
Strogeel bier. een neus van tarwe en banaan, moutig. De 

smaak is die van gist en tarwe, met wederom banaan en 

nu ook karamel. Droge tarwe achtige afdronk. 

Brouwerij: Heupink & Co, Oostmarsum - Nederland 
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Stout (vervolg) 

Rasputin    10.4% 
Donkerbruin bier. Een neus van mout, chocolade hop en 

rook. Complexe smaken van gebracnd mout, espresso, 

biscuit, rode bessen, kruiden, rook en zoethout. Lange 

droge afdronk 

Brouwerij: de Molen, Bodegraven - Nederland 

Shire Stout    9.6% 
Donker bruin bier. Hoppig aroma met koffie. Moutige 

smaak met vanille en koffie. 

Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland 

Wit 

Gooisch Wit    5.5% 
Troebel geel bier. Romig en tegelijkertijd fris van smaak. 

met tonen van geel fruit, koriander en graan. Een 

uitgekiende combinatie van boekweit en gerstemout zorgt 

voor mooie smaakbeleving. 

Brouwerij: Gooische Bierbrouwerij, Hilversum - 

Nederland 

La Trappe Witte Trappist  5.5% 
Licht goudgeel ongefilterd bier, hergisitng op fles. Aroma 

is citrusachtig. Smaak is licht zurig. 

Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-

Enschot - Nederland 

Nirvana    5.0% 
Goudkleurig blond bier. Een neus van tropisch fruit. In 

de smaak toetsen van sinaasappelschil, citroengras en 

Indiase koriander. Lichte citroen hoppigheid. 

Brouwerij: van Moll, Eindhoven - Nederland 

Summer Wheat Ale  5.6% 
Goudkleurig bier. een neus van bloemen, citrus en 

grapefruit en gist.de smaak is die van tarwe, hop. Citrus, 

grapefruit en kumquat. Afdronk is droog met 

citroentoets. 

Brouwerij: ‘T IJ, Amsterdam - Nederland,  

Wit Voetje    6.0% 
Troebel goudkleurig bier. een neus van gist, brood en 

koekjes en een hint van banaan en toffee. De smaak is 

gist, toffee, lichte toets van honing en graan en ook weer 

banaan. Een korte , licht bittere afdronk. 

Brouwerij: Slot Oostende, Goes - Nederland 

Zeeuwse Witte   5.0% 
Strogeel bier, hergising op de fles. Een neus van citrus 

en koriander. Romige smaak van tarwe en koriander en 

curacao. Frisse licht bittere afdronk. 

Brouwerij: de Halve Maan, Hulst - Nederland 

Weizen 

Bronckhorster Eigenweiss  5.5% 
Licht geel bier. een neus van mouten, banaan en een 

zuurtje. De smaak heeft vanille, banaan en een licht 

bittertje. Licht zoete afdronk. 

Brouwerij: Rodenburg, Rha - Nederland 

Chaams Tarwe Bier   5.5% 
Licht troebel licht geel bier. Gistig en hoppig aroma. In 

de smaak komen kruidnagel en banaan naar voren. Verder 

toetsen van koriander en gist en licht hoppig. 

Brouwerij: de Pimpelmeesch B.V., Chaam - Nederland 

Dewitt     5.5% 
Troebel gelig bier. het aroma is die van citrus, gist, mout 

en tikje ananas. Frisse smaak door citroen en ook een 

tikje bitter. Lange zacht bittere, droge, afdronk. 

Brouwerij: van de Streek, Utrecht - Nederland 

Lindebier    6.0% 
Troebel donker geel bier. Neus van tarwe, gist en tonen 

van kruiden. Banaan citrus en licht bloemig 

Smaak van banaan en citrus, matig zoet en licht bitter. 

Brouwerij: De Koperen Kat, Delft - Nederland 
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I.P.A. 
Bea     6.0% 

Bijna zwart bier met een neus van Amerikaanse hop en 

lichtzoete rogge. De smaak begint met passievrucht en 

citrus en eindigt bitter droog met fijne gebrande smaken.  
Brouwerij: Kaapse Brouwers, Rotterdam - Nederland 

Carrie     6.5% 
Amberkleurig bier. Een neus van Lychee, kiwi, hooi en 

citrusvcucthen. De hevige hop smaak wordt gebalanceerd 

door een aangename karamelbasis, die zorgt voor een 

zacht zoete afdronk. 

Brouwerij: Kaapse Brouwers, Rotterdam - Nederland 

Den Dorstige Tijger   6.7% 
Helder rossig bier. Sterk gehopt bier. Een aangenaam 

zachte, zuivere en evenwichtige dorstlesser 

Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland 

FF Lekker Met Je   3.8% 

    Bek In Het Zonnetje 
Oranje, amberkleurig bier. Je herkent mooie vruchten als 

perzik en abrikoos door de hop, en natuurlijk een lekker 

bittere bite 

Brouwerij: Het Uiltje, Haarlem - Nederland 

Gaia     7.0% 
Gouden amberkleurig bier. Aroma's van grapefruit, 

passievrucht, cannabis en pijnbomen. De smaak is 

medium zoet en veel hoppige bitterheid. 

Brouwerij: Oedipus, Amsterdam - Nederland @ Anders 

Hiphopper    5.7% 
Amberkleurig bier. Geur van grapefruit en een hint van 

dennen. Heerlijk fruitige smaak met klein bittertje. 

Afdronk is lang en ook met klein bittertje 

Brouwerij: Bax, Groningen - Nederland 

Hitzug Blondje   6.0% 
Koper, oranjekleurig bier. Een neus van mout en lichte 

fruitige toetsen. Met name zoete smaak met fruit en mout. 

Licht hoppige afdronk. 

Brouwerij: Bad Hair Brewery, Kapelle - Nederland 

Hopfather    5.7% 
Goudgeel bier. Geur van verschillend fruit. In de smaak 

diverse hinten van tropisch fruit. Zeer hoppige afdronk. 

Brouwerij: Oersoep, Nijmegen - Nederland 

Jacobus RPA   5.5% 
Amberkleurig bier. Kruidige geur. Een kruidige smaak 

van roggemout in combinatie van fruitige hop. 

Doordrinkbaar. Verfrissende en lichtkruidige afdronk. 

Brouwerij: Jopenj, Haarlem - Nederland 

Just another IPA   6.5% 
Goudoranje kleurig bier. Bloemige smaak met citrus en 

ananas. Redelijk korte, droge afdronk met mout en licht 

fruitig met een beetje citrus hoppigheid. 

Brouwerij: Kees!, Middelburg - Nederland 

Karel     4.9% 
Licht oranje, amberkleurig bier. Zoete geur van 

passievrucht met op de achtergrond een zweem van hooi 

en citrus. De smaak begint fris zoet en heeft een fijne 

bittere afdronk. 

Brouwerij: Kaapse Brouwers, Rotterdam - Nederland 

NobelX    8.7% 
Blond bier. Een neus van kruidige hop en frisse bloemen. 

Complexe smaak, eerst bitter met een licht zoetje. Met 

elke slok nieuwe aspecten. De afdronk is overwegen bitter 

droog. Maar een kruidig frisbitter aroma blijft lang 

hangen. 

Brouwerij: St. Christoffel, Breda - Nederland @ de 

Proefbrouwerij 

Pale Ale Citra   4.6% 
Oranjekleurig bier. Een fruitige, bloemige neus met hinten 

van citrus. De smaak is fruitig met hinten van citrus. 

Zachte ietwat bittere afdronk. 

Brouwerij: Kees!, Middelburg - Nederland 

 

 

I.P.A (vervolg) 

Ref5resh    5.0% 
Troebel strogeel bier. Licht moutige neus, tarwe en ietwat 

hop met citrus. Licht zoetige smaak en redelijke 

bitterheid. Tonen van citrus. Ietwat droge afdronk. 

Brouwerij: Kwartje, Den Haag - Nederland @ Eutropius 

RSI     6.5% 
Troebel geel bier. Neus van mout, hop en rook. Smaak 

van rogge en geturfte mout, rokerig. Bittere en zoutige 

afdronk. 

Brouwerij: Kwartje, Den Haag - Nederland @ Eutropius 

Schaterhand    7.8% 
Geel bier. Een fruitige en kruidige neus, licht bitter. In de 

smaak is hop, grapefruit en graan te ontdekken. Droog. 

Bittere afdronk. 

Brouwerij: Raven Bone Hill, Maassluis - Nederland @ 

Ramses Bier 

Schreeuwuil    9.0% 
Troebel oranjekleurig bier. Aroma van rijp fruit, bloemen 

en karamel. Smaak is een mix tussen bitter en zoet. 

Brouwerij: Het Uiltje, Haarlem - Nederland 

Seeheld    5.5% 
Troebel oranjekleurig bier. Een neus van citrus, licht 

gras, fruitige hop en grapefruit. Smaak is licht zoet en 

matig bitter. Karamel, mout, fruit, kruiden en gist. Een 

bitter afdronk. 

Brouwerij: Pampus, Amsterdam - Nederland 

UPA     6.5% 
Blond lichtamberkleurig bier. Een fruitige neus van 

overrijp fruit, veel citrus en tonen van passievrucht en 

intense hop. De smaak is die van mango, abrikoos en 

perzik. Fruitige licht bittere afdronk met een boeket aan 

fruite hoptonen die lang blijft hangen 

Brouwerij: Het Uiltje, Haarlem – Nederland 

Velduil    4.5% 
Troebel amberkleurig bier. Een neus van karamel, fruit en 

kruiden en bitterheid. De smaak is fruitig en moutig, hop. 

Hoppige droge afdronk. 

Brouwerij: Het Uiltje, Haarlem - Nederland 

Quadrupel 

American Barley Wine  11.5% 
Helder bruin bier. Een neus van geroosterde granen, 

koffie en mokka. De smaak is zacht zoetig. De alcohol 

zorgt voor de bitterheid. Mokka zorgt voor volheid. De 

afdronk is heerlijk bitter. 

Brouwerij: Kees!, Middelburg - Nederland 

De Kater    10.0% 
Troebel donkerrood tot amberkleurig bier. Aroma van 

mout. Volle quadrupel met een licht hoppige, rokerige, 

karamelsmaak door de caramelmouten en rookmouten, 

met een vleugje koriander. 

Brouwerij: De Koperen Kat, Delft - Nederland 

Elegast    10.0% 
Helder rood/amberkleurig bier. Zoeitge, moutige neus, met 

rozijnen, pruimen, karamel en zwarte bes. De smaak heeft 

dezelfde kenmerken van rozijnen, pruimen en karamel, 

maar daarbij ook marsepein. Korte matig bittere licht 

verwarmende en zeer licht zurige afdronk. 

Brouwerij: De Naekte Brouwers, Amstelveen - Nederland 

Kinhem Quadrupel   9.3% 
Donker amberkleurig bier. Volle volle smaak, met 

duidelijke aanwezigheid van geroosterde karamel mout. 

Zoet met een medium bitterheid. 

Brouwerij: Kinhem @ Noord Hollandse bierbrouwerij, 

Uitgeest - Nederland  

 

 

Quadrupel (vervolg) 

La Trappe Quadrupel   10.0% 
Donker karmozijnrood bier, hergisting op fles. Neus van 

donker fruit, karamel en honing. Volle kruidige smaak 

waarin sinaasappel, zoethout en gebrande suiker 

overheersen. Alcohol is sterk aanwezig: dat geeft het bier 

een cognac-achtig karakter. Afdronk is bitter en hoppig 

Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-

Enschot - Nederland  

Zuster Agatha   10.0% 
Donkerbruin bier met een rode gloed. Een zachte maar 

volle neus van zoetheid door karamel. Verder fruitigheid 

van gedroogde vruchten, kersen en pruimen. De smaak is 

direct fris door de zachte koolzuur. Daarna meer de 

zwoele zachtheid van krenten. Een intense afdronk met 

een prima balans tussen zoetheid en gebrande mout 

Brouwerij: ‘T IJ, Amsterdam - Nederland 

Saison 

Brand Saison   6.5% 
Goudblond bier. Een neus van appel, peer en citrus.een 

droge, fruitige en lichtzure smaak met een fluweelzachte 

bitterheid. Een droge afdronk. 

Brouwerij: Brand, Wijlre - Nederland 

En Garde!    6.5% 
Goudgeel bier. Een neus van bloemen en wat van citrus 

fris en toch rijk. Volle en bittere citrussmaak.met een 

mooie frisse afdronk. 

Brouwerij: Oersoep, Nijmegen - Nederland 

Mannenliefde    6.0% 
Troebel geel oranje bier. Fruitige en moutige neus. 

Kruidige smaak. Peper, hint van citrus. Lichte bitterheid 

en gist. Ook de afdronk is die van hop en gist. 

Brouwerij: Oedipus, Amsterdam - Nederland @ Anders 

Saison En Enfer   5.5% 
Troebel oranjegoud kleurig bier. een neus van milde hop, 

perzik, gist en citrus. In de smaak ook hop, perzik, gist 

en citrus. Hoppige (citroen) grasachtige afdronk. 

Brouwerij: Butcher’s Tears, Eindhoven - Nederland @ 

Gulden Spoor 

Zonnegloed    6.5% 
Goud, amberkleurig bier. Met een karamel neus, gist, hop 

en fruit matig zoet en licht bitter, moutig, lichte karamel, 

gist, hop en fruit. Korte kruidige, gistachtige afdronk 

Brouwerij: De Naekte Brouwers, Amstelveen - Nederland 

Stout 
Gozer     9.8% 

Zwart bier.zachte geur van koffie en karamel. Vol romig 

bier met een aangename hopbitterheid. Afdronk is lang en 

licht bitter. 

Brouwerij: Kaapse Brouwers, Rotterdam - Nederland 

Mooi& Meedogenloos  10.2% 
Donker bruin bier. Een neus van pruim, rozijnen en 

donkere kers. De smaak is zoet en kruidig, met hinten van 

chocolade, karamel, fruit, o.a. pruimen, en bruine suiker. 

Afdronk is zoetig van karamel en chocolade met lichte 

koffietoets 

Brouwerij: de Molen, Bodegraven - Nederland  

Ons Blackie    9.0% 
Zwart bier. een neus van geroosterde mout en een hint 

van koffie. Complexes smaak met tonen van koffie en 

donkere chocolade. Bitter-droge afdronk. 

Brouwerij: van Moll, Eindhoven - Nederland @ Anders 

Panty     6.0% 
Zwart bier. een neus van chocolade, koffie en zoethout. 

Complexe smaak, volmondig met meerdere lagen van 

koffie, gerookte mouten en cacao en chocolade. Volle 

droge afdronk 

Brouwerij: Oedipus, Amsterdam - Nederland @ Anders 

 

 

 


