
Bitterheid

Fris, moutig, prikkelend

La Trappe Witte Trappist (5.5%)
Het enige trappistenwitbier van de wereld. 

Goed doordrinkbare, bruisende en frisse 

dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren, 

kruidigheid en een prikkelende afdronk.

Tapbieren

Hertog Jan (5.1%)  
Hertog Jan Pilsener is een stevig goudblond bier met een mooie, dichte schuimkraag, 

een volle smaak en een aangenaam bittere afdronk. Met liefde gebrouwen.

0.25 Ltr € 3,00 / 0.45 Ltr € 5,50

€ 4,00

€ 4,25

€ 4,25

Bitterheid

Stevig, volmout, karamel

La Trappe Dubbel (7.0%)
Klassiek donkerbruin trappistenbier met een 

ivoorkleurige schuimkraag. Een vol moutige 

en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete 

invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

Bitterheid

Blond, zoet, fruitig, bitter

La Trappe Tripel (8.0%)
Klassiek trappistenbier met een krachtige en 

volle smaak. Een belegen donkerblond bier met 

kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter 

en een afdronk met verfijnde bitters.

Flesbieren

Tripel Karmeliet (8.4%)
Tripel Karmeliet heeft niet alleen een heerlijke smaak ook een heerlijke geur. De geur 

is aantrekkelijk door vanille en bruine suiker. Daarnaast heeft het bier veel fruitigheid 

van perzik en banaan. In de smaak overheerst in eerste instantie de hop. Dit geeft 

het bier kracht en pit. Neem even de tijd en de zoete smaak, die we kennen van de 

geur komt terug.

Pauwel Kwak (8.0%)
Dit bier met een alcoholgehalte van 8% en een diepe amber kleur heeft een zware 

geur die precies overeenkomt met de smaak. Karamel voert de boventoon.

Brugse Zot Blond (6.0%)
Een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma. Het bier wordt 

gebrouwen met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische hopvariteiten die het 

bier een unieke smaak geven. 

Wisseltap
Vraag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op tap.

Bitterheid

Fris, doordrinkbaar, biologisch

La Trappe PUUR (4.5%)
Biologisch en bovengistend trappistenbier met 

een mooie stevige schuimkraag. Blond van 

kleur en ongefilterd. Fris fruitig en hoppig bier 

met een aangename bitterheid en een milde, 

droge afdronk.

Bitterheid

Blond, moutig, zoet, bitter

La Trappe Blond (6.5%)
Goudgeel trappistenbier met een witte 

schuimkraag en een rijke smaakbeleving. 

Een toegankelijk, prikkelend bier met een 

licht zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Bitterheid

Donker, zwaar, stevig, zoet

La Trappe Quadrupel (10.0%)
Het originele, donkere trappistenbier, zwaar 

en stevig met een volle, verwarmende, intense 

smaak. Moutig met zoete tonen van dadels, 

vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk.

Bitterheid

Fruitig, stevig, karamel, bitter

La Trappe Isid’or (7.5%)
Amberkleurig trappistenbier met een gebroken 

witte schuimkraag. De harmonieuze smaak begint 

fruitig en gaat over in moutige karamel; een per-

fecte balans tussen complexiteit en eenvoud.

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.

Leffe Bruin (6.5%) 
Leffe Bruin is een authentiek abdijbier naar een traditioneel recept uit de abdij van 

Leffe. Hij heeft een delicate smaak van vanille en kruidnagel en een vol aroma van 

toffee en karamel. Zijn diepe, herfstbruine kleur dankt hij aan de donkergebrande 

mout. 

Leffe Blond (6.6%) 
Door het gebruik van bleekmout heeft hij de lichte, zonnige kleur die je ook bij de 

betere pilsbieren terugvindt. Hij is elegant, zacht en fruitig. Maar toch zorgt een 

zweem van bittere sinaasappel voor een pittige afdronk.

Leffe Tripel (8.4%)
Leffe Tripel is een kwaliteitsbier met hoge gisting, nagegist in de fles. De ingrediënten: 

mout, maïs, water, hop en gist geven aan het bier haar goudbruine kleur. Leffe Tripel 

heeft een rijk boeket met een zweempje citroen, middelmatig tot vol van smaak en een 

heerlijke aromatische afdronk.
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€ 5,25
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€ 3,75
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€ 4,50
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€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

Hertog Jan Weizener (5.7%)
Hertog Jan Weizener is een eigenzinnig tarwebier met een volmondige, robuust frisse 

smaak. Diepgoud van kleur door het gebruik van geroosterde mout.

€ 5,75

Franziskaner Weissbier (5.0%)
Dit bier is gekenmerkt door zijn frisse, kruidige en fruitige smaak. Het is romig met 

weelderig schuim. Maar een sprankelende frisheid en harmonieus fruit zoals, banaan 

en citrus, zijn ook zeker te proeven in dit frisse biertje. Subtiel kruid, zeer pittig en 

een licht zoete afdronk.

Hoegaarden Rosée (3.0%)
Het bier is natuurlijk zoet, met een aangenaam fruitig aroma en subtiele hints van 

kruiden en koriander. Rosé is ook ongefilterd, net zoals het witbier, waardoor het er 

troebel en levendig uitziet, met een verfijnde roze tot lichtoranje kleur. Het bevat 

minder alcohol en heeft een verfrissende, zachte smaak.

Lindemans Kriek (3.5%)
Robijnrood bier gerijpt in eiken vaten met een frisse, zuur-zoete smaak van verse 

krieken. De afdronk van de Lindemans Kriek is heerlijk zoet en fruitig. De basis van de 

Lindemans Kriek is zorgvuldig geselecteerde lambiek met een gewogen gemiddelde 

leeftijd van ten minste één jaar en waarvan de oudste gedurende ten minste drie jaar 

in houten vaten heeft gerijpt.

€ 3,75

€ 3,75
€ 6,00



Onze bieren

Geen 18, geen alcohol

Flesbieren

La Trappe Trappist draagt het exclusieve label Authentic Trappist Product. 

Een garantie dat het trappistenbier onder toezicht van monniken wordt 

gebrouwen binnen de muren van het klooster en dat een deel van de opbrengst 

naar goede doelen gaat. Puur en eerlijk. En dat proef je.

Brugse Sportzot (0.4%)
Een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma. Het bier wordt 

gebrouwen met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische hopvariteiten die het 

bier een unieke smaak geven. 

Wisselfles
Vraag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op fles.

Hoegaarden Radler 0.0 (0.0%)
Hoegaarden Radler Lemon & Lime is de natuurlijke mix van Hoegaarden Wit met het 

sap van citroen en limoen en zonder alcohol. 

Hoegaarden Radler Lemon & Lime (2.0%)
Hoegaarden Radler Lemon & Lime is de natuurlijke mix van Hoegaarden Wit met het 

sap van citroen en limoen. Verrassend zacht, met de verfrissende smaak van citrus.

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

Hertog Jan (0.0%)  
Gebrouwen met geselecteerde hoppen en dezelfde graansoorten als Hertog Jan 

Pilsener. Met natuurzuiver water en ons eigen Hertog Jan-gist. Perfect in balans 

met een fruitig hoparoma en een verfrissend bittertje. Verdraaid lekker én alcoholvrij 

dankzij een speciaal brouwproces. De eerste 0.0 waar de brouwers van Hertog Jan 

tevreden over zijn. 

Leffe Bruin 0.0 (0.0%)
Leffe Bruin 0,0% is een zacht en romig bier met een discrete bitterheid, gecombineerd 

met een geroosterd aroma en toetsen van karamel.

Leffe Blond 0.0 (0.0%)
Het eerste alcoholvrije abdijbier met de herkenbare smaak van Leffe Blond licht bitter 

en fruitig, gebalanceerd met fijne toetsen van vanille en kruidnagel.

€ 4,25

€ 4,25

€ 3,50


