
/

HEINEKEN 0.0
Een alcoholvrij bier met een
verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke A-
gist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

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

BRAND WEIZEN 0.0%
Alcoholvrije Weizen met een
extra frisse en fruitige smaak en
een zachte afdronk.

AFFLIGEM BLOND 0.0%
Affligem Blond 0.0% is een
Belgisch blond abdijbier zonder
alcohol. Het heeft een rijke
smaak met een zachte
fruitigheid en een mild bitter
einde.

Eventjes geen zin in alcohol? Op zoek naar een 0.0
biertje maar weet je deze niet te vinden? Kijk eens

in de 0.0 zone, deze helpt je om een lekker
alcoholvrij bier of cider te vinden. Dat is nog eens

bewust genieten!

SEIZOENSBIEREN

BIER VAN HET MOMENT
Vraag naar ons Bier van het
Moment.
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PILSENER

HEINEKEN PILSENER
Een verfrissend volmout
kwaliteitspils met een licht
fruitige smaak die perfect in
balans is met de frisse bitterheid
van de hop.

ALC. 5%

KRACHTIG & BLOND

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

ALC. 6.8%

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

ALC. 9%

CINEY BLOND
Blond bier, kruidige fruitige
smaak met gebalanceerde
bittere afdronk.

ALC. 7%

LAGUNITAS IPA
Hét boegbeeld in z’n soort.
Prachtig gebalanceerde
citrustonen, lichtzoet en
gecombineerd met een
frisbittere zachte afdronk.

ALC. 6.2%

LA CHOUFFE
Zwaar blond, fruitig en kruidig
karakter.

ALC. 8%

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

ALC. 6.0%

RIJK & DONKER

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

ALC. 6.8%

SPECIAALBIER VAN DE
FLES
Vraag ook naar onze tijdelijke
lokaal speciaalbier van de fles

LAAG-ALCOHOLISCH

AMSTEL RADLER
Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

ALC. 2%

FRUITIG & FRIS

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

ALC. 5,0%

MORT SUBITE KRIEK
LAMBIC
Deze zoete Kriek Lambic is een
blend van zoetigheid, 1 jaar oude
Lambic voor de frisheid en oude
Lambic voor die typische
lichtzure toets.

ALC. 4.0%

WIECKSE ROSÉ
Wieckse Rosé is een heerlijk
zacht en fruitig witbier met een
friszoete smaak. Volledig
gebrouwen op zonne-energie.

ALC. 4%

WIECKSE WITTE
Wieckse Witte is een verfrissend
witbier, heerlijk zacht van
smaak. Volledig gebrouwen op
zonne-energie.

ALC. 5%

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

ALC. 5.9%

CIDER
APPLE BANDIT JUICY
APPLE
Frisse appelcider met een
zachte, fruitige smaak

ALC. 4.5%


