MORT SUBITE KRIEK
LAMBIC

HEINEKEN 0.0

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

Een alcoholvrij bier met een
verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke Agist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

ALC. 4.0%

BROUWERIJ 'T IJ IJWIT

BRAND WEIZEN 0.0%

Een stevig witbier. De smaak is
heerlijk fris en de toevoeging
van korianderzaad en citroen
zorgen voor licht kruidige en
citrusachtige tonen.

Alcoholvrije Weizen met een
extra frisse en fruitige smaak en
een zachte afdronk.

ALC. 6.5%

LAAG-ALCOHOLISCH
AMSTEL RADLER

AMSTEL RADLER 0.0%

Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

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

ALC. 2%

JOPEN NON IPA
Het eerste alcoholarme bier van
Jopen. We hebben veel hop
toegevoegd waardoor deze IPA
smaakvol is, een fruitig, moutig
en licht bitter bier.
ALC. 0,3%

PILSENER

RIJK & DONKER

HEINEKEN PILSENER

BROUWERIJ NOORDT
NOORDTSINGLE

LAGUNITAS HAZY
WONDER

WESTMALLE DUBBEL

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

Gebrouwen uit tarwe en
gerstemout, Amerikaanse gist
en cascade hop. Door uitsluitend
één hop te gebruiken is dit bier
fris krachtig en vol van smaak.

De nieuwe Hazy IPA uit
Californië! Bomvol tropisch fruit
hop aroma, zacht mondgevoel
en minder bitter dan een
gemiddelde IPA.

Roodbruin trappistenbier met
rijke en complexe smaak, die
wordt gekenmerkt door toetsen
van karamel, mout en fruitige
esters.

ALC. 5%

ALC. 4,5%

ALC. 6,0%

ALC. 7%

KRACHTIG & BLOND

FRUITIG & FRIS

BIRRA MORETTI

AFFLIGEM BLOND

LAGUNITAS IPA

DESPERADOS

Birra Moretti is een authentiek
subtiel en fris bier met een
zachte smaak en wordt al sinds
1859 gebrouwen.

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

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

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

ALC. 4.6%

ALC. 6.8%

ALC. 6.2%

ALC. 5.9%

SOL

AFFLIGEM TRIPEL

LA CHOUFFE

BRAND WEIZEN

Frisse Mexicaanse pilsener, een
dorstlesser met lage bitterheid.

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

Zwaar blond, fruitig en kruidig
karakter.

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

ALC. 4.5%

ALC. 9%

ALC. 8%

ALC. 5,0%

AMSTEL BRIGHT

WESTMALLE TRIPEL

OEDIPUS THAI THAI
TRIPEL

TEXELS SKUUMKOPPE

Proef de smaak van de
Caribbean met Amstel Bright.
Volgens origineel recept
gebrouwen, lekker zomers.
Heerlijk met een schijfje limoen.

Goudgeel trappistenbier van
9,5%. De Westmalle Tripel kent
een combinatie van ﬂinke fruit
aroma's met een aangename
kruidigheid.

Door de wat ongewone
ingrediënten, zoals chilipeper en
citroengras is dit een
verrassende tripel!

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

ALC. 5%

ALC. 9.5%

ALC. 8%

ALC. 6,0%

