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OP DE TAP
PRIMUS PREMIUM PILS - 5.2 %
Een blond premium pils. Bekroond met 3 sterren op de Superior Taste Award
van het international Taste & Quality Institute. De aanzet is licht zoet met een
droge en dorstlessende afdronk. ingetoomde bitterheid, die daarna uitmondt
in een droge en dorstlessende afdronk.

S

€ 2,50

M

€ 2,70

L

€ 5,30

SUPER 8 BLANCHE - 5.1%

€ 3,80

Belgisch witbier op basis van gerste- & tarwemout. Licht geel ongefilterd en
natuurlijk troebel. Lekkere verfrissende en fruitige smaak. Ideale dorst lesser!

SEEF - 6%

€ 4,20

Kruidig troebel blond bier van de Antwerpse Brouw Companie. Frisse, zacht
kruidige & granige smaak. Populair Antwerps bier.

TONGERLO BLOND - 6 %

€ 4,00

Door de WBA: World Beer Awards verkozen tot “lekkerste blondje”. Dit abdijbier heeft een zachte zoetige aanzet en een volmondige smaak met licht droge
afdronk.

TONGERLO NOX - 6,5%

€ 4,00

Een roodbruin abdijbier met een wat zoetig aroma. De smaak is vol en de
afdronk lekker licht.

MYSTIC KRIEK - 3.5%

€ 3,80

Heerlijk Belgisch witbier met krieken. De smaak is licht fris, zurig en licht zoet.
Met veel rood kriek fruit zoals kersen.

OP DE WISSELTAP
Vraag aan de bedieningsmedewerker welk bier wij op de wisseltap hebben staan.

OP FLES

PRIMUS BLONDE PRIMIUM PILS - 5,2%		

€ 2,80

Een blond premium pils. In 2013 bekroond met 3 sterren op de Superior
Taste Award van het international Taste & Quality Institute. De aanzet is licht
zoet met een ingetoomde bitterheid, die daarna uitmondt in een droge en
dorstlessende afdronk.

TONGERLO PRIOR - 9%				

€ 4,40

Dit abdijbier heeft een mooie goudgele kleur, een hoppig aroma en een
krachtige kruidige, fruitige smaak. De afdronk is licht bitter en zeer
aangenaam. Trippel abdijbier met nagisting op de fles.

CHARLES QUINT / KEIZER KAREL
OMMEGANG - 8%		

€ 4,40

Blond bier met nagisting op de fles kruidig met en complexe bitterheid en een
verfijnd citrus aroma.

Paulaner Hefe Weissbier - 5,2% (50cl)

€ 5,00

CORONA - 4.5%		

€ 5,00

Weissbier uit München, heerlijk ongefilterd fruitig en fris tarwebier

				

Mexicaans lager pilsner met of zonder citroen / limoen. Heeft een frisse en
zoete smaak. Is redelijk licht en makkelijk doordrinkbaar.

STAR - 0.4%					

€ 3,00

RADLER 2.0 - 2%

€ 3,70

“Star light, a new star is born”. Nieuw ontwikkeld caloriearm en alcoholvrij
bier. Het aroma van kruidige hop komt sterk naar voren aangevuld met een
volle smaak, mouterige body en een fijn licht bittere afdronk.

Mix van bier en citroenwater.

RADLER 0.0 - 0%

Mix van alcoholvrij bier en citroen water.

€ 3,70

