
Bieren van de tap
De Koninck
Hoegaarden Wit
Jupiler
Palm

Bieren op fles
Duvel
La Chouffe
Liefmans Fruitesse “On The Rocks”
Vedett Extra White
Belle-Vue Kriek
Chimay
Hoegaarden Rosé 
Leffe Blond
Leffe Dubbel 
Leffe Tripel
Warsteiner Pils
Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel



La Chouffe
De magie van de Ardennen 
komt naar voren in dit 
hoogblonde bier uit het 
Ardens dorpje Achouffe. 
La Chouffe is een blond 
bier, door toevoeging van 
koriander en hop krijgt het 
bier een zacht frisse en 
ietwat fruitige smaak. 
8% alc. vol. En ja, wordt het 
bier nu wel of niet gebrouwen 
door die kabouters?

De Koninck
Antwerpen herbergt veel 
pareltjes, één hiervan is  de 
stadsbrouwerij De Koninck. 
Het meest bekende 
bier van de Koninck is 
het amberkleurige, in 
Antwerpen bekend als “het 
Bolleke”. Dit bier is prettig 
makkelijk te drinken en 
heeft een fluweel zachte 
smaak en een licht bittere 
afdronk. 5.2% alc. vol. 

Duvel
Laat je verleiden door dit 
natuurlijke bier met een 
subtiele bitterheid, een 
verfijnd aroma en een 
uitgesproken hopkarakter. 
Het unieke brouwproces, 
dat zo’n 90 dagen duurt, 
garandeert een delicate 
pareling en een verfrissende 
doordrinkbaarheid. Samen 
met de kenmerkende grote 
schuimkraag en het speciale 
glas maakt Duvel van ieder 
moment een geniet moment. 
8.5% alc. vol.

Liefmans Fruitesse 
Liefmans is een cult 
brouwerij uit de streek van 
Gent die bekend was om 
haar heerlijke fruitbieren. 
De smaak van Liefmans 
Fruitesse on the rocks is licht 
zoet met fruitige accenten 
van aardbei, framboos, kriek, 
bosbes en vlierbes. Dit fris 
rode bier komt helemaal tot 
zijn recht in het Liefmans 
tumbler glas gevuld met veel 
ijs! 3.8% alc. vol.

Vedett Extra White
Het verrassende Extra witbier 
van de Vedett familie, het 
creatieve en rebelse maar 
vooral unieke merk uit de 
Duvel Moortgat stal. De 
heerlijke frisse smaak met 
een hint van sinaasappel- en 
citroenschil geeft het bier een 
mild bittere afdronk. 
4.7 % alc. vol.


