BIEREN
Inkels bier

€ 4,00

Een typisch donker speciaalbier van hoge gisting met
nagisting in de fles, het is ongefilterd. De kleur komt
van de speciale mouten, die een ronde karamelgeur
geven zonder gebrande smaak. De fruitige appel- en
perensmaak, komt van de ambachtelijke stroop toevoeging in het brouwproces. Een robuust, fruitig, fris bier.
Alcohol 6.8%

Gulpener Pilsner
van de tap

0,2 ltr € 2,25

0,5 ltr € 5,25

Gulpener Pilsner is toegankelijk en toch karaktervol. De speciaal geselecteerde hopsoorten geven precies de juiste hoeveelheid bitterheid.
Aangenaam verfrissend door natuurzuiver mout. Een pure dorstlesser.
Alcohol 5.0%

Gulpener Ur-Weizen

€ 4,00

Gulpener Ur-Weizen is een fris en fruitig biologisch bier. De smaakbeleving start met lichte bitters en wordt dan ineens onverwacht zoet. Een
verfijnd kruidnageltje geeft extra dimensie aan deze ware dorstlesser.
Om van te smullen op zonnige zomerdagen. Alcohol 5.3%

Gerardus Wittems Kloosterbier blond

€ 4,00

Gerardus Blond is een sprankelend bitter kloosterbier met een kruidige
smaakaanzet. Specerijen en hop geven dit licht zoete bier zijn rijke, ronde smaakbeleving. Gerardus Blond wordt gebrouwen volgens een recept
van de paters van het Redemptoristenklooster in Wittem. Alcohol 6.5%

Gerardus Wittems Kloosterbier dubbel

€ 4,00

Ondanks het feit dat Gerardus Dubbel gebrouwen is volgens een oud recept uit het Redemptoristenklooster in Wittem, is dit bier helemaal van
deze tijd. Zuur en kruidig. De ervaren proever herkent wellicht noten
en cederhout. Gerardus Dubbel is een stevig bier; een bier waar je echt
even voor gaat zitten. Alcohol 7.0%

Gulpener Oud Bruin
Gulpener Oud Bruin is een donkerrood tot bruin bier met een zoete
moutsmaak. Het heeft een laag alcoholpercentage en is een dorstlesser,
al zou je dat op basis van de kleur niet zeggen. Alcohol 3.5%

€ 3,00

BIEREN
Alcoholvrije bieren
Amstel Radler 0.0%

€ 3,25

Bavaria 0.0%

€ 3,25

Liefmans Fruitesse 0.0%

€ 3,25

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

Bavaria 0.0 is een alcoholvrije Pilsener. Bavaria 0.0 is dorstlessend,
verfrissend en heeft de moutige smaak van een Pilsener met alcohol.

Seizoensbieren zoals:

Gulpener Lentebock Alcohol 6.5%

€ 4,00

Gulpener Herfstbock Alcohol 6.5%

€ 4,00

Gulpener Wintervrund Alcohol 8.5%

€ 4,00

Buitenlandse bieren

Liefmans Fruitesse Alcohol 3.8%

€ 4,00

Mystic Witbier Krieken Alcohol 3.5%

€ 4,00

Val-Dieu Tripel Alcohol 9.0%

€ 4,50

Val-Dieu Brune Alcohol 8.0%

€ 4,00

Duvel Alcohol 8.5%

€ 4,50

Liefmans Fruitesse is een heel fruitig bier. De smaak is licht zoet met fruitige
accenten van aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes.
In dit verfrissende kriekenbier ontdek je de smaak van zomerse krieken in
combinatie met witbier.
Val Dieu Triple is een complexe Tripel die een lang vergistingsproces heeft
doorgemaakt. Het zorgt voor veel fruitige aroma’s en een tikkeltje kruidigheid. In de nasmaak proef je de verfijnde zoetheid van de alcohol.
Val Dieu Brune is een redelijk zware Dubbel van 8%. De bruine kleur dankt dit
bier aan het gebruik van gebrande mouten. Deze zorgen voor aroma’s van karamel, toffee en toast. Een redelijke dosis bitterheid geeft deze Dubbel extra pit.
Duvel is een echte klassieker. Dit prachtige blonde bier met volle witte
schuimkraag is elke keer weer een ware traktatie. Dit zware bier is uiterst
doordrinkbaar en dat blijft oppassen, want ‘het is een echte Duvel’.

