
BIERKAART

ALCOHOLVRIJ

HEINEKEN 
0.0
Heineken 0.0%, proef de
verfrissing van een
alcoholvrij biertje, dankzij
de karakteristieke
fruittonen en een licht
bittere afdronk.

ALCOHOLVRIJ

DESPERADOS VIRGIN 
0.0
Uniek recept met citrus
zorgt voor ultieme
verfrissing en de kick die je
van Desperados gewend
bent, maar dan zonder
alcohol.

ALCOHOLVRIJ

AMSTEL RADLER 
0.0%
Radler 0.0%, de
verfrissende mix van
alcoholvrij Amstel bier en
citroenwater. Lekker op elk
moment van de dag.



PILSENER

HEINEKEN 
SILVER 4.0%
Heineken ® Silver wordt
tijdens het brouwen
gelagerd op een ijskoude
temperatuur van -1 ° C
voor een extra verfrissende
smaak en subtiele afdronk.

PILSENER

SOL 4.5%
Frisse Mexicaanse pilsener,
een dorstlesser met lage
bitterheid.

KRACHTIG & BLOND

AFFLIGEM 
BLOND 6.8%
Abdijbier met een kruidig,
citrus aroma en een
vleugje vanille. Affligem
Blond heeft een diepe
smaak en een lichte frisse
afdronk.

KRACHTIG & BLOND

AFFLIGEM 
TRIPEL 9%
Abdijbier met intense
aroma’s van mout en rijp
fruit. Een karaktervol bier
met een rijke smaak en
een fijnbittere afdronk.

KRACHTIG & BLOND

OEDIPUS 
MANNENLIEFDE 6.0%
Het eerste brouwsel van
Oedipus is een modern
blond bier gebrouwen met
saison gist en citroengras.
Alleen voor iedereen!

KRACHTIG & BLOND

LA
CHOUFFE 8%
Zwaar blond, fruitig en
kruidig karakter.

FRUITIG & FRIS

TEXELS 
SKUUMKOPPE 6.0%
Texels Skuumkoppe is
tarwebier waaraan diverse
hopsoorten en de
karakteristieke
bovengisting een volle
smaak geven.

FRUITIG & FRIS

TEXELS SKILLER 
WIT 5.0%
Verfrissend witbier, vol en
romig van smaak met een
hint van citrus en kruiden.
Texels Skiller Wit is een
zalige frisse dorstlesser op
warme dagen.

FRUITIG & FRIS

BRAND 
WEIZEN 5.0%
Gebrouwen volgens
traditioneel Beiers recept.
Smaakvol door de
Saazerhop, mineraalwater
en tarwe. Fris met zachte
afdronk.

FRUITIG & FRIS

DESPERADOS 5.9%
Desperados is bier verrijkt
met de smaak van Tequila.
Het ultieme drankje om je
avond een extra boost te
geven!

DESPERADOS BUCKETDEAL
Start the party en geniet van de
verfrissende smaak van Desperados met
een bucket voor jou en je vrienden!

FRUITIG & FRIS

LIEFMANS 
FRUITESSE 3.8%
De smaak van Liefmans
Fruitesse is licht zoet met
fruitige accenten van
aardbei, framboos, kriek,
bosbes en vlierbes.

CIDER

APPLE BANDIT 
JUICY APPLE 4.5%
Frisse appelcider met een
zachte, fruitige smaak.

RIJK & DONKER

AFFLIGEM 
DUBBEL 6.8%
Abdijbier met een kruidig
aroma van kruidnagel en
karamel. Een karaktervol
bier met een zachtmoutige
smaak en een zoet
karakter.

Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol


