
TAP

fles

hop mout gist fruit
DEZE SYMBOLEN: 
GEVEN AAN IN HOEVERRE DE SMAAK DOOR DIT INGREDIËNT WORDT BEPAALD. 
IBU: INTERNATIONAL BITTERNESS UNITS; GEEFT DE BITTERHEID VAN HET BIER AAN.

BOLLEKE
Speciale Belge: Licht moutig met een toets 
van karamel. Vlot doordrinkbaar met een zachte bitterheid.

TRIPEL D’ANVERS 
Aaantwerpse Tripel: Een mooi evenwicht in kruidige geuren 
met in de smaak een zoete toets op de achtergond.

LOST IN SPICE
New Antwerp Spiced Ale (NASA): een blond dryspiced bier. 
De kruiding van kardemom, gember, sinaasappelschil, citroen en 
koriander maakt het een ongewoon verfrissend bier. 

DUVEL ON TAP
Belgisch sterk blond: Frisbittere toetsen van pompelmoes, een 
droog aroma, welgehopt, met een bittere nasmaak. De unieke gist van 
Duvel zorgt voor een feestelijke, aangename pareling.

TANK 7 (USA)
Saison/Farmhouse Ale: Een bier met een kruidig 
pompelmoesaroma, moutige zoetigheden en een sterk aanwezig 
hoppige bitterheid. Een mooie balans tussen hopbitter en 
moutzoet, recht uit de USA.

LA CHOUFFE
Tripel uit de Ardennen: Dit is een aangenaam, complex bier, gekruid 
met koriander en gedroogde appelsienschil. In het aroma krijg je zoetige 
citrustoetsen die doen denken aan appel en appelsien. Een volle kruidige 
smaak, die eindigt met een fijne bitterheid. 

MAREDSOUS BRUIN
Dubbel: een traditioneel abdijbier van hoge gisting met toetsen van 
gedroogd fruit en een fijne, zoete afdronk.

CHERRY CHOUFFE
Kriekenbier uit de Ardenne: Een bier op basis van Mc Chouffe 
aangevuld met fruit. Een aroma van krieken, aardbei, marsepein en 
zoete port. in de zoete smaak vinden we rood fruit, amandel en een 
subtiele kruidigheid terug.

5,2%  25cl €2,70

8%  33cl €4,00

6,5%  33cl €4,00

8,5%  25cl €4,00

8,5%  25cl €4,50

8%  33cl €4,50

8%  33cl 4,50

8%  33cl 4,50

CHOUFFE SOLEIL
Seizoensbier uit de Ardennen: Je ruikt meteen de ‘dryhop’ in dit 
zomers, licht troebel bier. De volle smaak van deze doordrinker komt 
van de tarwe en rogge die de gerstemout versterken. kruidige toetsen 
met op het einde een bierwaardige bitterheid. 

‘T IJ IJWIT (NL) 
Biologisch witbier uit Amsterdam: Een stevig witbier dat lekker 
doordrinkt. IJwit is gebrouwen met tarwemout, een beetje citroen en 
korianderzaad, waardoor het licht troebel is en fris van smaak.

LIEFMANS YELL’OH
Fruitbier (on the rocks): Een frisse & intense smaak van ananas, 
appel, limoen, basilicum en vlierbloesem.

LIEFMANS FRUITESSE
Fruitbier (on the rocks): Een frisse & intense smaak van aardbeien, 
frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen.

LIEFMANS PALE SOUR
Sour Ale: Dit zeldzaam blond basisbier van liefmans is een 
gemengd vergist bier in zijn puurste vorm, met een klassieke
mengeling van gerst en tarwe. Een ideale mix van zacht zuur en fris 
zoet.

VEDETT  EXTRAORDINARY IPA
India Pale Ale: Bier van hoge gisting met dryhop, wat resulteert 
in een fruitige neus. Denk gerust aan appelsienschil, pompelmoes en 
lychee, terwijl je geniet van een aangename, uitnodigende bitterheid.

“PEARLS” 
the brewer’s cave barrel projects
Vraag naar onze eikgerijpte bieren met een ‘twist’. 
the brewer’s cave is de speeltuin van onze meesterbrouwer. 
Hier experimenteert hij met extra speciale brouwsels 
die rijpen op eiken vaten. een zaligheid voor de bieravonturier.

6%  33cl €3,80

6,5%  25cl €4,00

3,8%  25cl €3,50

3,8%  25cl €3,50

6,9%  25cl €4,00

5,5%  33cl €3,80

10cl  €4,00 

DUVEL
Belgian strong ale: Frisbittere toetsen van pompelmoes, 
een droog aroma, welgehopt, met een bittere nasmaak. De unieke 
gist van Duvel zorgt voor een feestelijke, aangename pareling.

DUVEL TRIPEL HOP CITRA
Speciaalbier met hergisting op fles: 
Een aroma van groene paprika, rozen en lavendel. Door het toepassen 
van de ‘dryhopping’-techniek, worden deze hoparoma’s extra waarn-
eembaar. Een stevig bittere dronk, verzacht door een aangename 
pareling.

WILD JO
Belgian wild ale: Fijne, grassige toetsen van de dryhopping. De geur 
van Wild Jo weerspiegelt z’n koppig karakter. Het is een droog bier met 
een complex samenspel van smaken -door de dryhopping en hergisting 
met Brett- dat eindigt met een bittere afdronk.

VEDETT EXTRA BLOND
Premium pils: Edel pilsbier dat zich onderscheidt 
door een aangename bitterheid en een fijn moutig aroma. 

VEDETT EXTRA PLAYA*
Tropical lager: een verfrissend bier met een flinke 
dosis perzik, passiefruit & pompelmoes.
                                                 *EXTRA PLAYA BUCKET:

LIEFMANS FRUITESSE 0.0%
Fruit bier (on the rocks): Een frisse & intense smaak van 
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. 

8,5%  33cl €4,50

9,5%  33cl €5,20

5,8%  33cl €4,00

5,2%  33cl €3,00

5,2%  33CL €4,00

4 x 33cl €11,00

25cl €3,50 


