Huyse den
Bourgondiër
Bieren
Naaschlagwerk

Welkom bij Huyse den Bourgondiër!
Sedert 2010 bestaet Huyse den Bourgondiër.
Huyse den Bourgondiër is ontstaen uit den wil des eigenaeresse om voor
kleine groepen mensen een heerlijk mael op tafel te presenteren.
Een der theema feesten, welke door Huyse den Bourgondiër wordt
georganiseerd, betreft het In den Biertuyn.
Dit is een speciaal bieren feest welke des zoomers in den tuyn van Huyse den
Bourgondiër wordt gegeeven.
Het idee voor dit theema feest is, uiteraerd, ontstaen tijdens het laven van een
speciaal biertje in een Antwerpsch bierencafe, simpelweg door den
opmerking:”wat zou het leuk zijn om dit voor meer personen te organiseren.”
In dezen Bieren Naaschlagwerk vindt u een keur aan speciaal bieren welke
vaak bij Huyse den Bourgondiër op voorraad zijn. Echter voor een actueel
aanbod van den bieren kijkt u op den wisselende Bierkaert of vraagt u naar
het actueelen bieraanbod via Uwen gastheere.
Vergeet U bovendien niet te vraagen naar het bierproefformulier!

Met vriendelijke groeten
Uwen gastheere ende gastvrouwe van Huyse den Bourgondiër.
Niels & Tries

Brouwen
Het romantische gebruik van grootte kooperen keetels is helaasch een
achterhaeld beeld in den meesten brouwerijen. Roestvrij staal bepaeld
nu veel eerder het beeld.
Tegenwoordig heeft men dan ook meer den indruk dat bier gemaekt wordt in
plaats van gebrouwen.
De grondprocessen van vroegher en nu zijn echter hetzelfde gebleeven.
Op de volgende afbeelding is weergegeven welke behandelingen de
grondstoffen moeten ondergaan om bier te worden.

Trappisten Bieren
Achel Blond

8.0%

Goudblond bier, hergisting op fles. Aroma is hoppig en typisch gist. Smaak
is bitter en fruitig met wat groene banaan. Nasmaak is droog
Brouwerij: St. Benedictus Abdij, Hamont-Achel - België

Achel Bruin

8.0%

Donkerroodbruin bier, hergisting op fles. Aroma is vol met kandij, noten en
aardse tonen. Smaak is volmondig met een vleug karamel. Nasmaak hoppig
en bitter
Brouwerij: St. Benedictus Abdij, Hamont-Achel - België

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

Chimay Rood

7.0%

Roodkoper bier met romige schuimkraag, hergisting op fles. Aroma is fris,
vol met zweem van abrikoos. Smaak is zijdezacht, maar stevig. Nasmaak is
notig met een licht bittere toets
Brouwerij: Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay - België

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

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 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

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

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 cognacachtig karakter. Afdronk is bitter en hoppig
Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-Enschot - Nederland

Rochefort 6
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

Rochefort 8
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

La Trappe Bockbier

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

Orval

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

7.0%

Dieprood bier, lichte hergisting op fles. Moutig aroma. Zeer volle smaak.
Aangenaam bitter met een licht zoete ondertoon
Brouwerij: Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-Enschot - Nederland

La Trappe Witte Trappist

7.5%

Oranjebruin bier, hergisting op fles. Aroma is licht kruidig. Smaak is zacht
romig, welk evolueert naar een licht droge afdronk
Brouwerij: Abbaye Notre Dame de St-Rémy, Rochefort - België

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

Rochefort 10

11.3%

Diep roodbruin bier, hergisting op fles. Aroma is vijg- tot rozijnachtig met
een vleugje wortel. Smaak is honingachtig evoluerend naar heel fruitig (peer
en rozijn) met een toets van zwarte chocolade. Lange complexe afdronk.
Brouwerij: Abbaye Notre Dame de St-Rémy, Rochefort - 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

Westmalle Tripel

9.5%

Een helder goudgeel bier, hergisting op fles. Heeft een zeer genuanceerde
hopneus. Smaak is zacht en romig in de mond met een bittere toets, gedragen
door het fruitaroma. De afdronk is heerlijk lang
Brouwerij: Brouwerij der Trappisten van Westmalle, Westmalle - België

Bronckhorster Hooge Heeren

Blonde Bieren
Augustijn Blond

7.5%

Amberblond bier, hergisting op fles. Met een aroma van mout, hop en fruit.
Volmondig milde smaak van mout en hop met een lichte toets van vanille.
Afdronk is lichtbitter en zacht.
Brouwerij: Van Steenberge, Ertvelde - België

Brugse Zot Blond

8.0%

Goudkleurig bier. Een neus van hydramel. Complexe smaak met toetsen van
zuivel, maar ook van citrus en koriander en gember. De zuurtegraad verstrekt
het bier een mooi evenwicht en frisheid. De afdronk is fijn, zonder klippen,
kruidig, als met zoethout en licht gesuikerd.
Brouwerij: Brasserie lefebvre, Quenast - België

Blond Hoppenbier

6.2%

Blond bier. Bitter hoppig aroma. Evenwichtig, fris met mooie afdronk.
Brouwerij: Witte Klavervier, Zwolle - Nederland

Breugems Blond

6.3%

Goudblond bier. Zacht gemout en een licht zoetje.
Brouwerij: Breugems, Zaandam - Nederland

Bronckhorster Blond

6.2%

Licht amberkleurig bier, hergisting op fles. Neus van hop. Smaak licht
kruidig met hop. Hoppige nasmaak
Brouwerij: Rodenburg, Rha- Nederland

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

Chimay Dorée
Barbar

5.0%

Blond ongefilterd bier. Karakter van pils met fruitige nasmaak.
Brouwerij: Rodenburg, Rha- Nederland

4.8%

Goudblond bier. Verfrissende kruidige hoparoma’s. zoet smaak met
sinaasappel, bloemen en koriander. Klein bittertje in de afdronk.
Brouwerij: Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay - België

Chouffe Soleil

6.0%

Goudgeel bier, hergising op de fles. Lichte hop smaak en verder een frisse en
fruitige smaak. Dorstlessende licht bittere afdronk.
Brouwerij: Brasserie d’Achouffe, Wilbrin - België

Christoffel Nobel

8.7%

Troebel goudblond bier. Teogankelijk hoparoma. Licht zoet en fris met
aantrekkelijke bitterheid
Brouwerij: Sint Christoffel bieren @ De Proef Brouwerij, Lochristi - Beligë

Corsendonk Summum 8 Goud Blond

7.8%

Blond gekleurd bier. Kruidig boeket met een lichte fruittoets. Licht zoet en
bitter.
Gehopte afdronk.
Brouwerij: Brouwerij Corsendonk, Turnhout - België

Delerium Tremens

8.5%

Bleek blond bier. Licht moutige, kruiderige geur met een flinke hint van
alcohol. Een flinke scheut alcohol ontvlamt als het ware in de mond, die de
tong en het gehemelte werkelijk opwarmen. De smaak is ook gekenmerkt door
zijn rondheid. De afdronk is sterk, lang en droogbitter.
Brouwerij: Huyghe, Melle - België

Duits & Lauret Blond

6.5%

Helder blond bier. Bloemig citrusachtig aroma. Aangename bitterheid,
verfrissende maar complexe dorstlesser.
Brouwerij: Duits&Lauret @ De Proefbeouwerij, , Lochristi - Beligë

Du Val Dieu Blond

6.0%

Blond bier. Fris en aangenaam bitter.
Brouwerij: Abdij du Val Dieu, Aubel - België

Duvel

8.5%

Goudkleurig bier, hergisting op fles. Aroma van citrus die neigt naar
pompelmoes. Smaak van citrus, subtiele bitterheid een uitgesproken
hopkarakter, mooi gebalanceerd met vleugje kruidigheid.
Brouwerij: Duvel Moortgat, Breendonk - België

Gauloise Blonde

6.3%

Blond bier. Fruitig aroma en een lichte hop neus. Smeuïge aperitiefsmaak.
Niet te sterk wel rond en een uitgesproken karakter.
Brouwerij: Brasserie du Bocq, Purnode - België

Gentse Strop
Blond bier, hergisting op fles. Fruitig aroma. Smaak van subtiele
hoppigheid. Afdronk van mout en fruitig gist.
Brouwerij: Roman, Oudenaarde – België

6.9%

Grimbergen Blond

6.7%

Okerblond bier Uitgesproken volronde smaak, licht fruitig en evenwichtig
zoet-bitter.
Brouwerij: Alken-Maes, Maes, - België

Heen & Weer

9.5%

Goud blond bier. Aroma van citrus en alcohol. Smaak is licht zoet met een
hint van noten en veel alcohol. Afdronk Scherp bitter
Brouwerij: de Molen, Bodegraven - Nederland

Hommelbier

7.5%

Goudkleurig bier, hergisting op fles. Loopt van een licht kruidige komijnzaad
smaak naar een volle hop smaak zonder daarbij droog te worden.
Honingzachte afdronk.
Brouwerij: van Eecke, Watou - België

Hopus

8.3%

Diep goudkleurig bier, hergisting op fles. Aroma van hop en hoge gisting. De
aanzet is bitter en hoppig, de afdronk is een krachtige maar niet storende
nabitterheid.
Brouwerij: Brasserie lefebvre, Quenast - België

Johnny

5.7%

Blond bier. Een pittig bittere smaak.
Brouwerij: de Prael, Amsterdam - Nederland

Keizer Karel Goud Blond

8.5%

Helder goud kleurig bier. Uitzonderlijk boeket van kruiden, een zachte aanzet
die uitvloeit in een mollige, kruidige smaak en een licht bittere, droge afdronk.
Brouwerij: Haacht, Boortmeerbeek - België

Keizer Karel Ommegang

8.0%

Strogeel bier, hergisting op fles. Verfijnd aroma van citrusvruchten. De
bloemige en kruidige smaak van de drie gebruikte hopsoorten eindigt in een
complexe bitterheid.
Brouwerij: Haacht, Boortmeerbeek - België

La Chouffe

8.0%

Blond bier, hergisting op fles. Aangenaam fruitig, gekruid met koriander en
een lichte hopsmaak.
Brouwerij: Brasserie d’Achouffe, Wilbrin - België

La Guillotine

8.5%

Goudblond bier. Citrusachtig aroma met diverse hoppen. Zoetig. intense
smaak en volmondigheid maskeren de aanwezigheid van de hoge bitterheid
Brouwerij: Huyghe, Melle - België

Leffe Blond

6.6%

Romig goud bier. Een vol en romig bier met een sinaasachtig pallet en een
zoete afronk
Brouwerij: Anheuser-Busch Inbev, Leuve - België

Lamme Goedzak
Goudblond bier. Robuuste, hopbittere smaak.
Brouwerij: Schelde Brouwerij, Hoogstraten - België

Leidsch Blond

6.5%

Blond bier, hergisting op fles. Fris en fruitig.
Brouwerij: Leidsch Bier, Leiden - Nederland

7.5%

Lucifer

8.0%

Goudgeel bier. Fris aroma van rood fruit. Stevige body. Volmondig weinige
bittere afdronk.
Brouwerij: het Anker, Mechelen - België

Malheur 10

10.0%

Zongeel bier. Aroma van rozenachtig perzik met verwijzingen naar kruidige
sinaasappel- en citroenschillen. behoorlijke body en een bitterachtige, zure
toets in de warme afdronk.
Brouwerij: Malheur, Buggenhout - België

Maredsous 6˚

6.0%

Amber blond bier, hergisting op fles. Aroma fris, veel hop en koper. Smaak
is romig, kruidig met een lichte bitter. Afdronk is lang en accentueert de
smaak van een sinaasappelschil
Brouwerij: Duvel Moortgat, Breendonk, Puurs - België

Mug

5.3%

Goudkleurig bier. Aroma is fruitig en kruidig. Zoetige smaak met kruiden en
gist. Bittere afdronk
Brouwerij: Schelde Brouwerij, Hoogstraten - België

Omer

8.0%

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

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

Petrus Blond

6.6%

Bronskleurig bier. Een heerlijke zachte, volle smaak en aangenaam bitter.
Brouwerij: Brabandere, Bavikhove - België

Pilaarbijter blond

10.5%

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

Ramses Ibis

5.3%

Helder bier. Een lager met een moutige smaak. Fris en bloemig.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

Ramses Hop

Seef

6.5%

Strogeel bier, hergisting op de fles. Kruidig araoma een hint van vanille,
kruidnagel, banaan en citrus. Fruitige smaak van mandarijn en een
kruidigheid van nootmuskaat. Goed doordrinkbare korte afdronk met lichte
toon van kaneel en vanille.
Brouwerij: Antwerpse Brouw Compagnie, Antwerpen - België

St. Idesbald Blond

6.6%

Tempelier

Helder bier. Fris en hoppig met een bittere basis. Aromamout en hop geven
dit bier zijn smaak.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

6.0%

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

6.0%

Koperkleurig bier. Een aroma van licht fruit, gerstemout en een zweem
honing. Volmoutige zachte smaak. Prettige zachte afdronk.
Brouwerij: Haacht, Boortmeerbeek - België

Troubadour Blond
6.2%

6.5%

Goudblond bier. Complexe neus, met toetsen van jenever, limoen, koriander
en hop. Fris, zacht volmondig, kruidig en evenwichtige bitterheid. De afdronk
is zacht, bitterig.
Brouwerij: Huyghe, Melle - België

Tongerlo Blond

Helder bier. Fris en hoppig met een bittere basis.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

Ramses Poolvos

7.5%

8.5%

Helder goudblond bier, hergisting op fles. Gistig fruit aroma. Zoetig fruit en
hop. Afdronk van alcohol.
Brouwerij: Bavik, Bavikhove - België

Piraat

Saxo

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

6.5%

Blond bier. Een fruitig en hop- kruidig aroma. Volmondige smaak, licht
moutig en kruidig gevolgd door een milde bitterheid en zachte afdronk.
Brouwerij: The Musketeers, Ursel- België

Urthel Hop-It

9.5%

Lichttroebel goudkleurig bier. Hergisting op fles. Het aroma is hoppig met
een hint van citrus en sinaasappel. Hoge maar verfijnde bittere smaak. Lange
droge afdronk.
Brouwerij: de Leyerth, Ruiselede - België

Urthel Saisonniere

6.0%

Blond bier, hergisting op fles. Ongefilterd. Vol en verrassend subtiel bitter
van smaak.
Brouwerij: de Leyerth, Ruiselede - België

Urthel Samaranth

11.5%

Amberkleurig bier. Rijke geuren van gedroogde vruchten. Subtiel zacht-zoete
smaak, en een verfijnde bitterheid met een vleugje chocola in de afdronk.
Brouwerij: de Leyerth, Ruiselede - België

Willeke

7.5%

Blond bier. Een kruidige smaak.
Brouwerij: de Prael, 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 @ Van Steenberge, Ertvelde - België

Zonnestraal

6.5%

Blond bier. Typische neus van hop en fruitige bloesem. Volmoutige smaak.
Brouwerij: de 7de Hemel, Sevenum - Nederland

Broeder Jacob Bruin

Donkere Bieren
Affligem dubbel

Bruin bier, hergisting op fles. Complex smakenpallet met hop en mout als
belangrijkste smaakmakers, zonder te overstemmen.
Brouwerij: Broeder Jacob, Wezemaal - België

6.8%
Brugse Zot Dubbel

Donkerbruin bier, hergisting op fles. Milde smaak, licht gekruid.
De afdronk is zacht
Brouwerij: Affligem Brouwerij, Opwijk - België

Augustijn Donker

7.0%

Roodbruin hazelnoot gekleurd bier, hergisting op fles. Licht gerookt aroma
met rood fruit. Milde volmondige smaak met toetsen van rozijnen en chocola.
De afdronk is lichtbitter en zacht droog.
Brouwerij: Van Steenberge, Ertvelde - België

Bloed, Zweet & Tranen

8.2%

Donker bier. Zoet, bitter, fruitig. Met koffie en chocolade.
Brouwerij: de Molen, Bodegraven - Nederland

Bornem 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

Corsendonk Pater

7.2%

7.5%

Diep roodbruin bier, hergisting op fles. Aroma van donker fruit, toffe en
kruiden. Smaak is zijdezacht met een donkere ondertoon. Afdronk is
aangenaam droog
Brouwerij: Brouwerij Corsendonk, Turnhout - België

Corsendonk Summum 8 Rood Bruin

Warm donker bruin bier, Hergisting op fles. Fruitige smaak met een hoppige
afdronk. Rijke romige schuimkraag.
Brouwerij: Van Steenberge, Ertvelde - België

7.5%

8.1%

Donkerrode amber gekleurd bier. Een aroma van pruim met lichte neus van
noten. Smaak van karamel, donker fruit en licht bitter.
Afdronk is zoet en bitter
Brouwerij: Brouwerij Corsendonk, Turnhout - België

Dulle Griet
Donker rood bruin bier. Aromatisch, moutig en mild van smaak.
Brouwerij: Schelde Brouwerij, Hoogstraten - België

6.5%

Du Val Dieu Bruin

8.0%

Donker bier. Aroma van koffie en mokka. Smaak van gebrande mout en
peper.
Brouwerij: Abdij du Val Dieu, Aubel - België

Floreffe Prima Melior

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

Grimbergen Dubbel

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

Keizer Karel Robijn Rood

Diepbruin bier. Aroma heeft een zweem van dessertappel. De smaak is fruitig
zoet, bruine suiker en karamel. Met in de verte koffie en kruidnagel. Droge en
kruidige afdronk.
Brouwerij: Anheuser-Busch Inbev, Leuve - België

Le Fort

8.5%

Donker Bier. Aroma van chocolade/karamel en de fruitigheid van de hoge
gisting. De smaak is er een van donker bier met complexe zoete, fruitige en
zachte toetsen die mooi in evenwicht zijn
Brouwerij: Omer vander Ghinste, Bellegem - België

Malheur 12

12.0%

Diep rood bruin kleurig bier, hergisting op de fles. Prachtig boeket van
kruiden en rijke hopbloemen en heeft een ronde, volle smaak.
Brouwerij: Malheur, Buggenhout - België

6.5%

Dieprood "Bourgogne" gekleurd bier. De smaak is zoet-bitter bier met veel
volheid en toetsen van karamel.
Brouwerij: Alken-Maes, Maes, - België

Kasteel Donker

6.5%

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

Leffe Bruin

8.5%

Koperrood bier. Een rijp boeket van fruit uit de boomgaard en een zoete, volle
smaak die in de finale wordt aangevuld met bittere toetsen.
Brouwerij: Haacht, Boortmeerbeek - België

Maredsous 8˚

8.0%

Robijnrood bier, hergisting op fles. Fris, met een aroma van rood fruit.
Royaal karamelbouquet met meesterlijk gedoseerde fruittoetsen. Afdronk
zeer bitter met sporen van koper
Brouwerij: Duvel Moortgat, Breendonk, Puurs - België

Mc Chouffe

8.0%

Donker amber kleurig bier, hergisting op fles. Aroma van rozijnen en
bloemen. Een fruitig boeket met een licht bittere, kruidige hop bijsmaak, met
een hint van karamel.
Brouwerij: Brasserie d’Achouffe, Wilbrin - België

Molenbier

7.3%

Donker rood bruin bier. Neus van zoet fruit en caramel. Smaak van donker
fruit en hop. Droge afdronk
Brouwerij: de Molen, Bodegraven – Nederland

Nostradamus

9.0%

Donkerkleurig bier. Een aroma van gist, mout en hop. Smaak van pittige gist
en licht zoete caramel. Een bittere afdronk van alcohol.
Brouwerij: Caracole, Falmignoul - België

‘n Toeback

9.5%

Donker blond bier. Fruitig en moutig. Smaak van sinaasappels, alcohol en
een vleugje hop en koriander.
Brouwerij: Schelde Brouwerij, Hoogstraten - België

Oerbier

9.0%

Donker koperkleurig bier. Smaak en aroma van bruine suiker. Lichtfrisse
zurigheid.
Brouwerij: De Dolle Brouwers, Esen – België

Oesterstout

8.5%

Donker bruin bier. Stevige maar zachte stout, met een beperkte bitterheid en
een vleugje zeesmaak van oesters.
Brouwerij: Schelde Brouwerij, Hoogstraten - België

Petrus Dubbel

6.5%

Een romig, rijk bier met een zachte en bitterzoete smaak die neigt naar
donkere chocolade.
Brouwerij: Brabandere, Bavikhove - België

Pilaarbijter bruin

6.5%

Donkerrood bruin bier, hergisting op fles. Fruitige en hoppige neus en
smaak. Bitterzoete afdronk.
Brouwerij: Bavik, Bavikhove - België

Ramses Willem Bever

6.8%

Donker bier. Volmoutige geur en smaak. Duidelijk bitter aanwezig zonder te
overheersen. Door Belgisch trappisten gist een ware smaakbeleving.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

Ramses Eduard Bever

6.5%

Donker bier. Dubbelmoutige geur en smaak versterkt met stevige kersennoot.
Trekjes van een rode mousserende wijn. Door hop en trappistengist blijven
de biereigenschappen goed bewaard.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

Ramses Lambok

6.8%

Donker bruin bier. Bloemige, bijna grassig aroma. Smaak van roost, een hint
van caramel en een lekkere bitterheid.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

Ramses Ijsbeer

8.4%

Rood amberkleurig bier. Fruitig aroma met lichte caramel. Zoet fruitige
smaak met een hint van caramel. Bittere nasmaak.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

Ramses Shire Stout

9.6%

Donker bruin bier. Hoppig aroma met koffie. Moutige smaak met vanille en
koffie.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

St. Bernardus Pater 6

6.7%

Kastanjebruin bier, hergisting op fles. Aroma van gedroogd fruit,
kandijsuiker en mout. De smaak is uitzonderlijk nootachtig en aangenaam
droog. In de afdronk proef je gedroogde abrikozen en geroosterde mouten.
Brouwerij: St. Bernardus, Watou - België

St. Bernardus Prior 8

8.0%

Robijnpaars bier, hergisting op fles. Volle moutig-fruitige smaak.
De afdronk weet een perfecte balans tussen zoet en bitter te creëren.
Brouwerij: St. Bernardus, Watou - België

St. Bernardus Abt 12

10.0%

Zeer donkerbruin bier, hergisitng op fles. Rijk aroma van pruimen, rozijnen,
kruidnagelen en rijke mouten. Complexe, zachte smaak van zoete vruchten,
bruine suiker met vlagen van bitterheid van gist. Zoete afdronk met een
scherpe rand.
Brouwerij: St. Bernardus, Watou - België

St. Idesbald Dubbel

8.0%

Roodbruin bier. Zoetig aroma overheerst door karamel en mout. Ronde smaak
met toetsen van koffie. Sterk bitterige afdronk.
Brouwerij: Huyghe, Melle - België

Straffe Hendrik Quadrupel

11.0%

Extreem donker bier, hergisting op fles. Combineert een zuivere droogheid
met een volmondig gevoel en toetsen van fruit. Met smaakevolutie!
Brouwerij: de Leyerth, Ruiselede - België

Willy
Donker bier. Volmoutige robuuste smaak.
Brouwerij: de Prael, Amsterdam - Nederland

11.5%

Cesar

Tripel Bieren
Affligem Tripel

8.5%

Diep goud kleurig bier, hergisting op fles. geur van zoet fruit, doet denken
aan een overrijpe banaan. De verschillende smaakcomponenten (zoet – bitter
– fruit) zijn mooi in balans. Afdronk is droog, lang en bitter.
Brouwerij: Affligem Brouwerij, Opwijk - België

Corsendonk Agnus

9.0%

Blond bier, Hergisting op fles. Krachtig bier met aangenaam aroma, de smaak
is hoppig met een uitstekende zoet-bitter balans.
Brouwerij: Van Steenberge, Ertvelde - België

Breugems Tripel

8.1%

Oranjekleurig bier. Fruitige gist en Hoppig.
Brouwerij: Breugems, Zaandam - Nederland

Broeder Jacob Tripel

7.5%

Egmondse Tripel

Brugge Tripel

8.7%

7.5%

Goudblond bier. Aroma van karamel en hinten van banaan. Aangename
smaak van mout en hop gaat over in een fijne bitterheid.
Brouwerij: Egmond B.V., Egmond-Binnen, Nederland

8.0%

Blond bier, hergisting op fles. Moutige en fruitige neus. Complexe smaak
bittere hop.
Brouwerij: van Steenberge, Ertvelde - België

Gouden Carolus Tripel
Goudblond bier. Het aroma heeft een typisch fenolisch gerookte toets en de
smaak is bitter, rijk en romig. krachtig en bitterzoet.
Brouwerij: Palm Breweries, Steenhuffel - België

10.0%

Goudkleurig bier. Smaak en aroma van kruiden en alcohol.
Brouwerij: De Dolle Brouwers, Esen - België

Gentse Tripel
Blond bier, hergist op fles. Licht fruitig aroma met toets van kruiden.
Complex smakenpallet met kruidige afdronk.
Brouwerij: Broeder Jacob, Wezemaal - België

7.5%

Goudgeel helder bier, hergisting op fles. Kruidig bouquet. De smaak is fris en
levendig met een pittigheid die evolueert in een gehopte afdronk
Brouwerij: Brouwerij Corsendonk, Turnhout - België

Dulle Teven
Bornem Tripel

8.5%

Blond bier. Aroma van citrus, gist en hop. Droge en fruitige smaak.
Brouwerij: van Steenberge, Ertvelde - België

9.0%

Goudgeel bier. Een neus van chocolade met een hint van fruit, licht gebrand.
Romige mout en kruidige hop. Stevige gebalanceerde body. Goed bitter maar
zacht en rond. Complexe afdronk.
Brouwerij: Het Anker, Mechelen - België

Grimbergen Tripel

9.0%

Diep oker gekleurd bier. De smaak is bitterzoet, pittig en uiterst volrond met
een vleugje blonde kandijsuiker. Warme afdronk
Brouwerij: Alken-Maes, Maes, - België

Hapkin

8.5%

Goudblond bier, hergisting op de fles. vol mondgevoel, een fijne bitterheid en
een zacht moutkarakter.Brede, goed afgeronde fruitigheid die opdroogt
tijdens de afdronk
Brouwerij: Alken-Maes, Alken –België

Houblon Chouffe Dobbelen IPA Tripel

9.0%

Blond bier, hergisting op fles. Harmonieus evenwicht tussen een
uitgesproken bittere smaak en een aangename fruitsmaak.
Brouwerij: Brasserie d’Achouffe, Wilbrin - België

Jopen Trinitas Tripel

Leffe Tripel

Maredsous 10˚

9.0%
Moeder Overste

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 sinasappel. Droge afdronk met tonen van
citrus.
Brouwerij: Wilderen, Wilderen-St. Truiden - België

8.0%

Blond bier, hergisting op fles. Fruitige volle smaak met een vleugje kruiden.
Complexe afdronk.
Brouwerij: Pirlot, Zandhoven - België

7.5%

Goudkleurig bier. Aroma van kruiden, hout en fruit gemengd met mout en een
fijne bitterheid, smaak versterkt aroma’s.
Brouwerij: Brasserie lefebvre, Quenast - België

Petrus Gouden Tripel

Kempisch Vuur Tripel

10.0%

Prachtig, amberkleurig bier, hergisting op fles. Vol zoet aroma van kandij en
ahorn. De smaak is een verfijnde harmonie van zuur, zoet en bitter. De
afdronk begint met fris fruit en sluit af met een lome zoetheid
Brouwerij: Duvel Moortgat, Breendonk, Puurs - België

Goudkleurig bier. Een zoet aroma van gebakken appeltaart en vanille, met een
hint van koriander. De smaak is vol en krachtig met kruidige tonen van vanille
en laurier, een kraktervolle hopbitterheid.
Evenwichtige afdronk met lichte bitters en een hint van tabak.
Brouwerij: Jopen, Haarlem – Nederland

Kanunnik Tripel

8.4%

Warm gouden bier, hergisting op fles. Aroma van fruit en gist. De smaak is
licht bitter en kruidig door de sinaasappel, de koriander en het eikenhout, die
je in de verte proeft. Zoete en kruidige afdronk
Brouwerij: Anheuser-Busch Inbev, Leuve - België

7.5%

Licht geelgekleurd bier, hergisting op fles. Fruitige kruidig aroma met een
romig pallet, hints van appel, limoen en koriander. Volle smaak.
Brouwerij: Brabandere, Bavikhove - België

Ramses Antenne Tripel

8.8%

Helder blond bier. Moutig en hoppig. Bloemenhonig geeft een aromatische
afdronk.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

St Feuillien Tripel

8.5%

Licht amberkleurig bier, hergisting op fles. Een neus met een unieke
combinatie van hoparoma’s, kruiden en typische, zeer fruitige,
gistingsgeuren.
De smaak is krachtig met een uitzonderlijke afdronk.
Brouwerij: Brasserie Saint Feuillien, Le Roeulx - België

Straffe Hendrik Tripel

9.0%

Oranje goudkleurig bier, hergisting op fles. Bitterzoete smaak van citrus,
aardnoten, fruit. Rijke toetsen van mout, karamel en hop.Licht geroosterde
smaak. Afdronk is bitter van citrus.
Brouwerij: de Leyerth, Ruiselede - België

St. Bernardus Tripel

8.0%

Oranje getint, blond bier, hergisting op fles. Bloemig, fruitig aroma. Een
complex smaakpalet van citrus, eikenhout en appel. Een uitgebalanceerde,
volle zoet afdronk die zachtjes afloopt naar het bittere
Brouwerij: St. Bernardus, Watou - België

St. Idesbald Tripel

9.0%

Goudblond bier. Moutige maar ook fruitige neus met hint van honing alsook
kruitden. De smaak is die van honing maar ook peperig. De afdronk is
harmonieus tussen het moutige, fruitige en de goede bitterheid. Complex bier
met sterk karakter.
Brouwerij: Huyghe, Melle - België

Tongerlo Prior

9.0%

Blond bier, hergisting op fles. Volmondig waarvan de fruitige toetsen
uitvloeien in een kruidige en lichtbloemige hopbitterheid. De hergisting op
fles zorgt voor een intensere smaak en aroma.
Brouwerij: Haacht, Boortmeerbeek - België

Tripel Karmeliet

8.4%

Blond bier. Aroma en smaak van sinaasappelschillen, vanille, banaan en
kruiden. Met toetsen van zoete honing. Sterke smaak, maar delicaat.
Brouwerij: Buggenhout, Bosteels - België

Zeeuws Eygen Mathilde

9.0%

Goudgeel bier. Moutig en fruitig aroma. Zoeitge smaak maar ook bittere
hoppigheid. Fruitige afdronk met toetsen van mout en gist.
Van Steenberge, Ertvelde - België

Bronckhorster Hoptimist

Speciaal Bieren
Aaipijee

6.4%

Oranje gekleurd bier, hergisting op fles. Bitter en cirtus aroma. Zoetige maar
vooral hoppige smaak. Bittere nasmaak met citrus.
Brouwerij: Leidsch Bier, Leiden – Nederland

Amarillo

9.2%

Amberkleurig bier. Krachtige hop geur en smaak. Bitter.
Brouwerij: de Molen, Bodegraven - Nederland

Augustijn Grand Cru

Avondrood

9.0%

7.5%

Amberkleurig bier. Zacht fruitige smaak met een subtiel bittertje.
Brouwerij: de 7de Hemel, Sevenum - Nederland

Belle-Vue Gueuze

Bush Ambrée

5.2%

5.2%

Amber kleurig bier. Soepele aanzet met een hopbittere afdronk.Moutig.
Brouwerij: de Koninck, Antwerpen - België

Dikke Mathile

6.0%

Amberkleurig bier. Aroma van Mout, kruiden, hop en gist. De smaak is van
eenzelfde als het aroma maar met een licht zoete ondertoon. De afdronk is
licht bitter.
Brouwerij: Strubbe, Ichtegemk - Belgiëd

Duvel Tripel Hop 2013

Vaal goud kleurig bier. Volle smaak met een delicate harmonie van zachte,
bittere en zure nuances. Het streelt het gehemelte waardoor de smaak lang in
de mond blijft hangen.
Brouwerij: Belle Vue, Sint-Pieters-Leeuw - België

12.0%

Amberkleurig bier. Aangenaam zoet fruitig aroma, met hinten van rozijnen,
pruimen en vijgen. De smaak is fruitig zoet met dezelfde hinten als het aroma.
De afdronk is warm alcoholisch.
Brouwerij: Debuisson, Pipaix - België

De Koninck

Strogeel bier, hergisting op fles. Hoppig aroma met kruiden en fruit.
Zeer vol mondgevoel met toetsen van mout. De afdronk is
droog en bitter.
Brouwerij: Van Steenberge, Ertvelde - België

9.5%

Amberkleurig bier. Krachtige geur van Amerikaanse hop en tropische
vruchten. Smaak begint fruitig maar verloopt naar hoppigheid. Volle, hoppige
en ronde afdronk.
Brouwerij: Rodenburg, Rha- Nederland

9.5%

Helder blond bier. Een aroma herkenbaar als duvel doch misschien iets
frisser en bloemiger gehopt met een zacht aroma van gras en verse boter.
Citrus gehopt van smaakt, met een exotische toets en zachte bitterheid die
feller wordt in de nasmaak. Romig in de mond,makkelijk door drinkbaar. In
de verte een kleine alcohol toets, maar evengoed een delicaat vleugje munt.
Brouwerij: Duvel Moortgat, Breendonk - België

Duvel Tripel Hop 2015

9.5%

Helder blond bier. Fruitig aroma van pompelmoes en limoen, met een lichte
toets van groene peper. De smaak is Licht fris met een duidelijke exotische
toets van citrus. Volmondig.
Brouwerij: Duvel Moortgat, Breendonk - België

Finesse

5.5%

Amberkleurig bier. Aangename mengeling van hoparoma, met een lichte toets
van zoethout. Mooie, uitgesproken bitterheid, smeuïg en dorstlessend.
Brouwerij: Brasserie du Bocq, Purnode - België

Gouden Carolus Ambrio

8.0%

Amberkleurig bier. Evenwicht tussen de verschillende moutsoorten, de
hoppen en kruidige aroma’s combineert de volmondigheid van bruine bieren
met de frisheid van blonde bieren. Een frisse doordrinker.
Brouwerij: Het Anker, Mechelen - België

Guinnerss Draught

8.0%

Diep donker bruin tot zwart bier. Krachtig aroma van gebrande mout, esprsso
en bittere chocolade. Robuuste krachtige smaak hopbitterheid van pure
chocolade, lichte fruitigheid van donker fruit en klein hint van rozijnen.
Langzaam uitvloeiende afdronk die in de richting van laurier gaat.
Brouwerij: St. James' Gate brewery, Dublin - Ierland

8.5%

Amberkleurig bier, hergisting op de fles. Fruitig en tegelijk kruidig. Een
zachte aangename bitterheid, volmondige smaak en voldoende droge afdronk.
Brouwerij: De dochter van de Korenaar, Baarle Hertog - België

Gauloise Ambree

Guinness Special Export

Guldendraak 9000 Quadrupel

10.5%

Diepgouden amber kleurig bier, hergisting op de fles. Licht fruitig aroma met
toetsen van abrikoos en vanille. Een zachte licht zoet smaak van karamel,
rozijn en banaan. Afdronk zorgt voor een prachtig afgerond bouquet met
lichte zoete tonen
Brouwerij: Van Steenberge, Ertvelde - België

Hertog Jan Karakter

7.5%

Roodkoper kleurig bier. Fruitige smaak met volwassen bittertonen.
Brouwerij: Hertog Jan, Arcen - Nederland

Hoegaarden Grand Cru

8.5%

Mistig Perzikkleurig bier. Krachtig aroma. Complexe, maar subtiele smaak.
combinatie van een zachte smaak met gebalanceerde bitterheid
Brouwerij: van Hoegaarden, Hoegaarden - België

4.2%

Robijn rood, bijna zwart gekleurd bier. Complex aroma van geroosterde mout
met een hint van koffie, ook tonen van tabak, cacao en walnoten. Krachtige
volle smaak, licht en bitter, met tonen van chocola, hout en toast. Een lange
vriendelijke afdronk.
Brouwerij: St. James' Gate brewery, Dublin - Ierland

Hoegaarden Verboden Vrucht

8.8%

Dieprood kleurig bier. Kruidig planten aroma. Zacht strelend vol. Gebrande
mout, hop, koriander, gedroogde sinaasappelschillen.
Brouwerij: van Hoegaarden, Hoegaarden - België

Kwak

8.1%

Amberkleurig bier. Een zacht fruitig en moutig aroma, met eem hint van
banaan. Zachte fruitige smaak, toetsen van zoethout. Warme afdronk van
gekarameliseerde banaan.
Brouwerij: Buggenhout, Bosteels - België

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

Leffe 9˚

9.0%

Kopergoud helder bier met lichte schuimkraag. Fris aroma met fruitig
karakter en een toets van karamel. Volle smaak van vanille en kruidnagel, met
een gerookte toets van whisky en cognac. De afdronk is vol, stroperig en licht
bitter
Brouwerij: Anheuser-Busch Inbev, Leuve – België

Leffe Radieuse

8.2%

Donker amberkleurig bier, Krachtig aroma van sinaasappel, gist en hop. Volle
smaak, fruitig, zacht, met toetsen van kaneel, kruidnagel en hop. Lange
warme afdronk
Brouwerij: Anheuser-Busch Inbev, Leuve - België

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

Poorter

Donker bier Hergisting op fles. Fris van smaak met tonen van chocola, cacao
en caramel.
Brouwerij: Witte Klavervier, Zwolle - Nederland

Palm

Liefmans Goudenband

8.0%

Oude Geuze Boon

7.0%

Amberkleurig bier. Met de smaak van pompelmoes- en gember met een toets
van muskaatdruiven. Volle body. Sublieme afdronk.
Brouwerij: Boon, Lembeek - België

5.4%

Amberkleurig bier. Banaanfruitig aroma. Lichte karamelsmaken met een
honingachtige malsheid.
Brouwerij: Palm Breweries, Steenhuffel - België

Palm Royale

7.5%

Koperkleurig bier, hergisting op de fles. Een armoma van verse appeltaart en
fruitige toon van banaan. Bitter smaak in combinatie met de fruitige smaak
van rode bessen en appels. Droge afdronk.
Brouwerij: Palm Breweries, Steenhuffel - België

Piraat Triple Hop

10.5%

Goud amberkleurig bier, hergisting op de fles. Aroma is bitter, kruidig,
moutig en alcoholisch. Moutige, zoetige hopbittere smaak. Lange licht zoete
afdronk, met bittere ondertoon.
Brouwerij: van Steenberge, Ertvelde - België

Ramses Den Dorstige Tijger
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

7.0%

6.7%

Helder rossig bier. Sterk gehopt bier. Een aangenaam zachte, zuivere en
evenwichtige dorstlesser

Ramses Mamba Porter

6.4%

Zwart gekleurd bier. Een neus van hop en roost. Geroosterde moutsmaak met
een toets van chocola en caramel. Droge afdronk
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

Ramses Moby Dick

6.2%

Helder oranjekleurig bier. Tarwebier met moutige smaak. Met een diversiteit
aan hoparoma’s. Een notige afdronk.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

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

Stoute ARN

6.6%

Donker bruin bier. Aroma van mout met hinten van zwarte bessen, zoethout,
chocolade en koffie. De smaak is licht bitter met ook weer chocolade en
zwarte bessen. Korte afdronk.
Brouwerij: De Arn, Rijswijk - Nederland

The Lucky 7 Betty Wang

7.7%

Troebel amberkleurig bier. Hoppig aroma met een zweem van honing en veel
tropische vructhen. Hoppige smaak, grapefruit. Bittere afdronk.
Brouwerij: de 3 Horne, Kaatsheuvel - Nederland

Troubadour Obscura

8.2%

Donker rood, bruin gekleurd bier. Moutig met de stout toetsen roost,
chocolade, koffie en vanille
Brouwerij: The Musketeers, Ursel - België

Troubadour Speciale

5.7%

Amberkleurig bier. Aroma is kruidig en moutig met een hint van karamel.
Moutige aanzet en toetsen van karamel. Droge en bittere afdronk.
Brouwerij: The Musketeers, Ursel - België

Fruit Bier
Kriek Max

3.5%

Helder donkerrood bier. Aroma en smaak van kersen en kersensyroop. Zoete
afdronk met een licht zure toets.
Brouwerij: Bockor, Bellegem - België

Belle-Vue Kriek

5.2%

Robijn rood kleurig bier. Verfrissend fruitige smaak met een fruitige en
zoetzure afdronk.
Brouwerij: Belle Vue, Sint-Pieters-Leeuw - België

Liefmans Fruitesse

3.8%

Dieprood kleurig bier. Zoet fruitig aroma van verse krieken. De smaak is
zoeter als traditionele kriekbieren. De krieksmaak is versneden met de smaak
van aardbeien, vlierbessen en bosbes. Een frisse, zachte, zoete afdronk.
Brouwerij: Liefmans Breweries, Dentergem - België

Lindemans Kriek

3.5%

Diep rood kleurig bier. Zoete, fruitige geur van kersen. Volle en zoete smaak
van kers, met lichte zuren die het bier in evenwicht houden. Fijne zachte
nasmaak met elegante hopbitters.
Brouwerij: Lindemans, Vlezenbeek - België

St. Bernardus Wit

Wit Bier
Blanche de Bruxelles

4.5%

Ongefilterd troebel strogeel bier. Fris en fijn aroma van koriander en
gedroogde sinaasappelschil. En fruitige citrusachtige smaak.
Brouwerij: Brasserie lefebvre, Quenast - België

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

Hoegaarden Wit

4.9%

Licht geel bier. Met een aroma van sinaasappelschil, koriander en kruiden.
Zachte smaak, licht en matig zoet en zuur, en met een subtiel gekruide
citrussmaak.
Brouwerij: van Hoegaarden, Hoegaarden - België

Mater Witbier

5.5%

Goudkleurig bier, hergisting op de fles.Volle smaak met toetsen van citrus en
koriander. Zacht zoete afdronk.
Brouwerij: St. Bernardus, Watou - België

5.0%

Troebel strogeel bier. Aroma van citrus en koriander. Stevige kruidensmaak
van onder andere koriander maar mooi in evenwicht met de citrus. Citrus
blijft hangen met een bitterige afdronk terwijl ervoor juist de zurigheid de
overhand had.
Brouwerij: Roman, Oudenaerde - België

Watou’s Wit Bier

5.0%

Blond troebel bier. Neus van koriandergeur. Smaak van frisse citrusvruchten
met zachte sinaasappeltoets en fijne tarwe smaak. Evolueert geleidelijk naar
kruidige noten, frisse kruiden en verse hoppen. Fruitige nasmaak van citroen
en abrikoos.
Brouwerij: Van Eecke, Watou - België

Weiss Bier
Franziskaner Weissbier

5.0%

Troebel goudgeel bier. Een aroma van banaan en hinten van sinaasappel en
tarwe. Frisse smaak met fruitige accenten en een hint van citrus. Een licht
bittertje in de afdronk.
Brouwerij: Spaten-Franziskaner Brau, Munchen - Duitsland

Weihenstephaner

5.4%

Iets troebel goudkleirig bier. Aroma is fris met een vleugje banaan. De smaak
is fris en romig. Zachte en frisse , maar subtiele lange afdronk.
Brouwerij: Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Freising - Duitsland

