Geen 18, geen alcohol

Flesbieren

Ayinger Bräu-Weisse (5.1%)

Ayinger Bräuweisse is een klassiek, doordrinkbaar, Beiers
Weissbier en is gebrouwen volgens het traditionele
Reinheitsgebot. Ayinger Bräuweisse is een smaakvol,
verfrissend, fruitig Weissbier, met een licht kruidige afdronk.

Duvel (8.5%)

Duvel is een 100% zuiver en natuurlijk bier, zonder additieven
of bewaarmiddelen. En dat verschil proeft u onmiddellijk. Zijn
verrassend hoog alcoholvolume (8,5%), enorme schuimkraag,
delicate pareling en zijdezacht mondgevoel onderscheidt Duvel
van de andere Belgische bieren.

Liefmans Fruitesse (4.2%)

Liefmans Fruitesse is een uniek frisse blend van bier, gerijpt op
echte krieken in de kelder van Liefmans, dat meesterlijk versneden
werd met natuurlijke vruchtensappen aardbei, framboos, kriek,
bosbes en vlierbes. Het resultaat is een zacht mousserende en
fruitige, aangenaam zoete, sprankelende en verfrissende drank.

Palm (5.4%)

Dit vlot drinkend amberkleurig bier van hoge gisting heeft een
verstandig alcoholgehalte. De speciale PALM-mouten bepalen
haar honingachtige malsheid en de eigen geselecteerde PALMgisten haar fruitig gistingsaroma. Fijne aromahoppen uit Kent
brengen een subtiele harmonie.

La Trappe Quadrupel bitterballen

Onze bieren

Tapbieren

Bavaria (5.0%)

Bavaria pils is geliefd vanwege zijn uitzonderlijke frisse en niet
bittere smaak. Het geheim? Bavaria gebruikt zuiver mineraalwater
uit eigen bron, superieur mout uit eigen mouterijen, de passie
van de brouwers en zo’n 300 jaar ervaring.

0.2 Ltr / 0.3 Ltr / 0.4 Ltr

La Trappe Witte Trappist (5.5%)

Het eerste en enige Trappistenwitbier ter wereld. Uitsluitend
gebrouwen met water, tarwemout, gerstemout, gist en hop.
Er worden geen kruiden toegevoegd. De Saphirhop geeft
het bier een citrusachtige geur. Een echte dorstlesser voor de
zomerdagen, maar waar men zeker ook in de andere seizoenen
volop van kan genieten.

La Trappe Isid’or (7.5%)

Vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste brouwer van abdij Onze
Lieve Vrouw van Koningshoeven. Gebrouwen ter gelegenheid
van het 125-jarige bestaan van de Trappistenbrouwerij in 2009.
Isid’or werd zo goed ontvangen dat het in het vaste assortiment
is opgenomen. Ongefilterd, lichtzoetig amberbier met een note
van karamel, dat nagist op de fles en een volle zacht-bittere
smaak en een fruitige afdronk heeft.

La Trappe Tripel (8.0%)

De geur van La Trappe Tripel is licht moutig en esterig. Ondanks
de volle, rijke smaak heeft dit eigenzinnige bier een licht droge
afdronk met fijne bitterheid.

0.3 Ltr / 0.5 Ltr

La Trappe Quadrupel (10.0%)
La Trappe Dubbel (7.0%)

La Trappe Dubbel heeft een diepe, bruine kleur en een mooi,
beige schuim. Door het gebruik van karamelmout ontstaat een
zacht aromatisch, karamelachtig karakter. De smaak is volmoutig
en een tikkeltje zoet. La Trappe Dubbel is zacht om te drinken,
maar toch met ‘body’ en een volle smaak.

Quadrupel is het zwaarste bier van La Trappe met een prachtige
amberkleur. De warme, intense smaak is vol en goed gebalanceerd.
Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam bitter met een zoete
afdronk. Quadrupel gist na op de fles en heeft aroma’s van onder
andere banaan, amandel en vanille.

Bavaria 0.0% / 0.0% Wit (0.0%)

Bavaria 0.0% heeft alle karakteristieken van een verfrissend (wit)
bier, echter zonder alcohol. Door het frisse karakter zal zowel de
bierdrinker als de niet-bierdrinker positief verrast worden door
0.0%.

Wisseltap

Vraag naar ons wisselend assortiment speciaalbieren op tap.

Bavaria 0.0% Radler Lemon (0.0%)
Flesbieren

La Trappe Blond (6.5%)

Dit sprankelende goudblonde bier heeft een aromatische,
fruitige en frisse geur. De smaak is licht moutig en licht zoet. Het
heeft een zachte bitterheid met een vriendelijke afdronk. Een
uitgebalanceerde mix van complexiteit en eenvoud. La Trappe
Blond gist licht na op de fles.

Een echt Trappistenbier herkent u aan dit logo

Bavaria 0.0% Radler Lemon is een verrassende mix van alcoholvrij
pilsener en limonade met een vleugje citroen. Bavaria Radler
Lemon is een zeer doordrinkbare en bovenal verfrissende drank
met een echte biersmaak. Licht, fris en gebalanceerd zoet met de
graansmaak (mout, hop) van het pilsener.

Bavaria Radler Lemon (2.0%)

Bavaria Radler Lemon is een verfrissende mix van pilsener en
limonade met een vleugje citroen. Met een alcoholpercentage
van 2.0% is Bavaria Radler Lemon een zeer doordrinkbare en
bovenal verfrissende drank met een kleine boost van alcohol.
Licht, zoet met tonen van citrusfruit, granen (mout) en het
hoppige van het pilsener.

