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Tripel (vervolg)

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

Kanunnik Tripel 8.2%
Donker goudkleurig bier, hergisting op de fles. Een aroma
met fruitige tonen van tropische vruchten en zoete appel 
en een zweem van vanille. Daarnaast nog de kruidigheid 
van koriander. Frisse smaak door aanwezig koolzuur. 
Zoetig met tonen van karamel. Bitterheid mooi in balans 
met kruidige koriander en de fruitige citrus en 
sinaasappel. Droge afdronk met tonen van citrus.
Brouwerij: Wilderen, Wilderen-St. Truiden - België

Kasteel Tripel 11.0%
Goud geel bier.  Complexe neus, zoet, bitter, fris en 
kruidigheid van peper. Licht kruidig met elegante 
bitterheid, met de fruitigheid van passievrucht. De 
afdronk is licht bitter.
Brouwerij: van Hounsebrouck, Emelgem - België

Liberum 8.5%
Goud oranje gekleurd bier. een fruitige neus met wat 
mout en gist. Bitter en zoet in balans, moutig.
Brouwerij: de Fontein, Stein - 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

Piraat 10.5%
Amberkleurig bier. Licht zoet en warm, complex en rijk, 
hopbitter. Afdronk is hopbitter en lang.
Brouwerij: van Steenberge, Ertvelde - België

Turf ‘n Surf 8.5%
Goud gekleurd bier. De neus is moutig, karamel, rook en 
kruiden. De smaak is fris maar met rook en ziltigheid, 
lichte gist en alcohol. De afdronk is redelijk bitter.
Brouwerij: van de Streek, Utrecht - Nederland
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Blond
Brugse Zot Blond 6.0%

Goudblond bier, hergisting op fles. Een fruitig aroma. 
Evenwichtige doordrinker met karakter. Een levend bier 
met smaakevolutie.
Brouwerij: de Halve Maan, Brugge - België

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

Bush Blond 10.5%
Goud blond bier. Neus van ananas en banaan met een hint
van bloemen en citrus. In de smaak meer citrus. Licht 
bitter.
Brouwerij: Dubuisson, Pipaix - België

Citra Hop Session Ale 3.8%
Amber kleurig troebel bier. Aroma van gras en citroen. 
Smaak van citroen en tropisch fruit.
Brouwerij: Bax Bier, Groningen - Nederland

Cuvée Clarisse 9.2%
Robijn rood bier.  Zoete neus van fruit, o.a. banaan en 
peer. Hint van rozijnen en kandij. Smaak is zacht en 
zoetig van karamel. Fruitige tonen van banaan en kers. De
afdronk is zacht met zweem van mokka.
Brouwerij: Wilderen, Wilderen - België

Dogtoberfest 5.6%
Donker amberkleurig bier. Zoete neus van karamel, toffee.
Smaak is moutig, karamel en toffee. Droge bitterheid.
Brouwerij: Flying Dog Brewery, Frederick - U.S.A.

Filou 8.5%
Helder goud geel bier. Licht moutige en fruitige neus. 
Volmondige licht bittere smaak. Lange afdronk
Brouwerij: van Hounsebrouck, Emelgem - België

Grolsch Kanon 11.6%
Goudkleurig bier. Krachtige smaak. Fruitige zoetheid. 
Toetsen van vijgen, jeneverbes en karamel.
Brouwerij: Grolsch, Enschede - Nederland

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

Hummels 5.0%
Blond troebel bier. Rijke, moutige smaak met in de 
achtergrond een lichte hopbitterheid.
Brouwerij: Rodenburg, Rha – Nederland

Kwaremont 6.6%
Goud geel bier. Frisse bloemige neus met tonen van 
citrus en meloen, lichte zweem van honing. De zoetige 
smaak is die van karamel, verder citrus en lemon, een hint
van walnoten. Zachte en licht droge afdronk.
Brouwerij: de Brabandere, Bavikhove - België

Leffe Royale Mapuche 7.5%
Koper kleurig bier. Subtiele bitterheid, met kruidige 
toetsen. Met fruittoetsen van blauwe bosbes, rode 
vruchten, perzik en abrikoos.
Brouwerij: Anheuser-Busch Inbev, Leuve - België

M’n Opa 5.3%
Oranje goudkleurig bier.  Een neus van citrus, licht 
kruidig. De smaak is kruidig, citrus, granig en bitter. 
Aardig bittere afdronk.
Brouwerij: Het Uiltje, Haarlem - Nederland

Omer 8.0%
Goudgeel bier, hergisting op fles. Fruitig aroma. Subtiele
bittere maar volle smaak. Licht bittere afdronk.
Brouwerij: Bockor, Bellegem - België

Blond (vervolg)

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

Saxo 7.5%
Goudkleurig bier. Een aroma van zoete gist met bloemen. 
Fris en hoppig met een zoete maar hoppige afdronk.
Brouwerij: Caracole, Falmignoul – België

St. Bernardus Extra 4 4.8%
Bleek goudkleurig bier. Hergisting op fles. In de neus 
brood en enigszins bloemig en gras. Gistige smaak met 
appels, licht bitter. De afdronk is licht grassig en hoppig.
Brouwerij: St. Bernardus, Watou - België

Tempelier 6.0%
Goudkoper kleurig bier, hergisting op de fles. Volle 
smaak wordt gevolgd door een fijne bittere, droge afdronk
Brouwerij: Corsendonk, Turnhout - België

Wolf 7 7.4%
Goud blond bier. In de neus vanille, peper met een 
fruitige toets. In de smaak perzik en nectarine. Elegant 
aanwezige bitterheid in de afdronk.
Brouwerij: van de Streek, Utrecht - Nederland

Donker
Brand Dubbel Bock 7.5%

Robijn rood bier. Een neus van karamel. Krachtige 
moutige smaak. Bitterzoet.
Brouwerij: Brand, Wijlre - Nederland

Brugse Zot Dubbel 7.5%
Bruin kleurig bier. Uniek rijk aroma, waarin tonen van 
amandel en bruine suiker herkenbaar zijn. Droog in de 
mond met een licht zoetje van stroop. De smaak is 
aantrekkelijk zacht, maar met een vol mondgevoel. De 
nasmaak is lang met fijne lichte bitters.
Brouwerij: de Halve Maan, Brugge - België

Chaamse Dubbel 7.0%
Robijn rood bier. Een neus van karamel. De smaak is nog 
meer karamel. Licht mout bittere afdronk.
Brouwerij: de Pimpelmeesch, Chaam - Nederland

Chimay Blauw 9.0%
Donkerbruin bier met romige schuimkraag, hergisting op 
fles. Aroma is vol van gist met licht rozige bloementoets. 
Smaak is vol en warm, met fijn kruidig bouquet. Nasmaak
is droog met een vleugje karamel
Brouwerij: Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay - 
België

Floreffe Prima Melior 8.0%
Donker bruin bier, hergisting op fles. Krachtige aroma’s 
van anijs en koriander. Chocola, donker fruit en een toets 
van zoethout.
Brouwerij: Brasserie Lefebvre, Quenast - België

Gouden Carolus Classic 8.5%
Robijn rood bier. Volle rijke neus van stroop, toffee en 
peer. Krachtig maar zacht. Sterke smaak van toffee en 
rozijnen. Met toetsen van warme alcohol en chocolade. 
Lange warme afdronk.
Brouwerij: het Anker, Mechelen - België

Kasteel Donker 11.0%
Donker Bruin Bier. Zoet aroma met op de voorgrond 
krenten en meer op de achtergrond fruitige tonen van 
sinaasappel. Complexe smaak, zoetheid van stroop, rozijn
en karamel maar ook milde geroosterde accenten.
Een bijpassende afdronk, lang en prettig.
Brouwerij: van Honsebrouck, Ingelmunster - België

Donker (vervolg)

Leute Bokbier 7.5%
Donker rood bier, hergisting op fles. Zoetig vol en mild. 
Moutig met een hint van karamel.
Brouwerij: van Steenberge, Ertvelde - België

Rochefort 8 9.2%
Aardebruin bier, hergisting op fles. Aroma is vol fruitig. 
Dit bier heeft een harmonisch bouquet van banaan, vers 
gekapt dennenhout, hars en gist. De nasmaak is 
uitgesproken droog
Brouwerij: Abbaye Notre Dame de St-Rémy, Rochefort - 
België

St. Idesbald Dubbel 8.0%
Roodbruin bier. Zoetig aroma overheerst door karamel en 
mout. Ronde smaak met toetsen van koffie. Sterk bittere 
afdronk.
Brouwerij: Huyghe, Melle - België

Westmalle Dubbel 7.0%
Een donker, amberbruin, bier, hergisting op fles. Aroma 
is vol met tinten van karamel. Smaak is rijk en complex, 
kruidig en fruitig. De nasmaak is bitter
Brouwerij: Brouwerij der Trappisten van Westmalle, 
Westmalle - België

Tripel
Balthasar 7.0%

Ongefilterd, blond bier. Fris, fruitig licht bittere smaak. 
Lichte smaak van alcohol
Brouwerij: de Koperen Kat, Delft - Nederland

Barbe d’Ór 7.5%
Goud blond bier. Rijke fris bittere smaak. Licht 
geroosterde mout. Frisse, Hopbittere afdronk.
 Brouwerij: Verhaege, Vichte - België

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

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

Chimay Wit 8.0%
Licht gesluierd blond bier met romige schuimkraag, 
hergisting op fles. Aroma is fris en vol, met een licht 
zuurtje. Smaak is romig met een dominantie van fruitige 
mucattoets. Nasmaak is hoppig met een fijne
bitterheid.
Brouwerij: Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay - 
België 

Duvel tripel Hop 2016 9.5%
Goud geel bier. De geur van citrus, pompelmoes en 
limoen. Iets groene peper. De smaak is licht fris met 
exotische toets van citrus. Volle maar fruitige afdronk
Brouwerij: Duvel Moortgat, Breendonk - België

Everzwijn Tripel 8.5%
Licht blond bier. Bloemige fruitige smaak licht bitter.
Brouwerij: Heidebrouwerij, Ede - Nederland

Floreffe Tripel 8.0%
Licht amber kleurig bier, hergisting op fles. Een neus van
granen, citrus, karamel en een hint van kruiden. De smaak
is zoet en redelijk fruitig, appel, citroen, banaan en 
grapefruit. Toetsen van karamel en brood. Bitterhoppige 
afdronk.
Brouwerij: Brasserie Lefebvre, Quenast - België
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Amber
Amber bier van de oirsporng 5.7%

Amberkleurig bier. Neus van mout met licht karameltoets.

Verfrissend licht bitter. Hint van koffie, karamel en noot

Brouwerij: Vandeoirsprong, Oirschot - Nederland

Eyerlander 5.5%
Koper rood licht troebel bier. Neus van brood, mout, gist 

en karamel. Smaak is fruitig, romig, zoetig met toetsen 

van karamel. Licht bittere afdronk.

Brouwerij: Texelse Brouwerij, OudeSchild - Nederland

Orval 6.2%
Herfstachtig bruin bier, hergisting op fles. Aroma is fris 

en fruitig met vleugje herfst. Smaak is scherp: houtig met

een lichte bitter. Nasmaak is romig en droog

Brouwerij: Brasserie d’Orval, Villers-devant-Orval - 

België 

Skuumkoppe 6.0%
Oker geel bier. Frisse neus van limoen en tropisch fruit, 

met een vleugje amandel. Romige tarwe smaak. Zoet en 

krachtig, gebrande mout met fruitige tonen. Fruitige 

afdronk met een licht bittertje.

Brouwerij: Texelse Brouwerij, OudeSchild - Nederland

I.P.A
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

Leffe Royale Cascade IPA 7.5%
Goud gekleurd bier. Intens fris met hint van citroen en 

gele pompelmoes en peer. De smaak is die van citrus en 

hoppige bitterheid. Fruitig. Lange afdronk.

Brouwerij: Anheuser-Busch Inbev, Leuve - België

Lifes a beach 4.5%
Licht oranje kleurig bier. Fruitige hop neus met wat 

karamel tonen. Smaak is fruitig en fris, met een bittertje. 

Mild bittere afdronk.

Brouwerij: Jopen, Haarlem – Nederland

Nic&Freeks 2 ½ IPA? 8.1%
Troebel oranje kleurig bier. Zwaar gehopt bier. Bittere 

smaak met en bittere afdronk.

Brouwerij: Bax Bier, Groningen - Nederland

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

Salvator 7.5%
Oranje goud kleurig bier. Frisse neus, hoppig. De smaak 

is ook bitterig, maar in balans met wat zoetige tonen. Ook

een licht zuurtje. Lange bittere afdronk met vleugje citrus.

Brouwerij: Maximus, Utrecht - Nederland

Troubadour Magma Maris Otter 9.0%
Troebel blond bier. de neus is bloemig en hoppig met een 

hint van sinaasappelschillen. Zoet bittere smaak. Tonen 

van graan. Redelijk bittere afdronk.

Brouwerij: the Musketeers, Ursel - België

Troubadour Westkust 9.2%
Donker bruin bier. Moutige neus, karamel tonen en 

donker fruit, hoppig. De smaak is die van mout, karamel, 

en donker fruit en koffie. Goede bitterheid.

Brouwerij: the Musketeers, Ursel - België

Fruit
Liefmans Cuvée-Brut 6.0%

Dieprood bier. Weelderig zoet, perfect gebalanceerd met 

frisse toetsen en een sterk accent van krieken, toetsen 

van hout en amandel.

Brouwerij: Liefmans Breweries, Dentergem - België

Liefmans Goudenband 8.0%
Roodbruin bier. Aroma van karamel, appel, rabarber, 

kersen en mout. Smaak van appel en kersen, 

gecombineerd met houttoetsen. De afdronk smaakt naar 

noten en gedroogde rozijnen.

Brouwerij: Liefmans Breweries, Dentergem - België

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

Barista Chocolate Quad 11.0%
Zeer donker bier. Zowel de aroma’s als de smaak van 

karamel, cacao, geroosterde mout, koffie en chocolade. 

Verwarmende alcohol in afdronk.

Brouwerij: van Hounsebrouck, Emelgem - België

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

Hertog Jan Grand Prestige 2017 10.0%
Donker bruin bier. Neus van geroosterde granen. 

Geroosterd brood, koffie en mokka. De smaak is zacht 

zoet. Met tonen van koffie en mokka. Licht bittere 

afdronk.

Brouwerij: Hertog Jan, Arcen- 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. Complexe smaak met tonen van koffie en 

donkere chocolade. Bitter, droge afdronk.

Brouwerij: van Moll, Eindhoven - Nederland @ Anders

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

rook. Complexe smaken van gebrande 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
Blanche de Namur 4.5%

Melkachtig blond bier. Fruitige neus met duidelijke 

toetsen van koriander en sinaasappel. Smeuïge smaak, 

dorstlessend maar zacht, lichtjes zurig, poederig op de 

tong, niet bitter.

Brouwerij: Brasserie du Bocq, Purnode - België

Colomba 5.0%
Troebel licht geel bier. Een neus van kruiden, o.a. 

koriander, tarwe, zoet zuur fruit. Smaak is van zoet zuur 

fruit en citrusbloemig, kruidig. Licht zuur. Afdronk is 

iets bitter.

Brouwerij: Pietra, Furiani - Frankrijk

Weiss
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

Earl Grey Weizen 5.0%
Oranje kleurig bier. Neus van banaan, tarwe, en suikers. 

De smaak van tarwe, banaan, suikerbrood, en een hint van

earl grey.

Brouwerij: Kees!, Middelburg - 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

Tenhop White 4.8%
Troebel licht geel bier. Hoppige neus en tonen van citrus 

en tropisch fruit. Fris, licht zoet, licht bitter, tonen van 

mout, hop, citrus. Mild bittere afdronk.

Brouwerij: Maximus, Utrecht - Nederland

Vogelen 4.0%
Troebel licht goudgeel bier. Een neus van vers gemaaid 

gras, citrus. Fris en zurige smaak, lemon. Droge afdronk.

Brouwerij: Oedipus, Amsterdam - Nederland


