
 

 

 

 

  

Lindemans Kriek 

Een echte Lambic uit 

België. Gebrouwen in open 

kuipen d.m.v. spontane 

gisting. Vervolgens wordt 

er verse kriek (kersensap) 

aan toegevoegd.  

Kriek Max 

Helder, donkerrood kriek-

bier van spontane gisting 

met een zoet en fruitig 

aroma. 

La Trappe Witte Trappist 

Het enige trappisten wit-

bier ter wereld. Lichtblond, 

troebel en met een stevige, 

vaste schuimkraag. 

Steenbrugge Wit 

Tarwebier verrijkt met 

gruut-kruiden, curacao-

schillen en koriander. 

Bierkaart 
Ayinger Urweisse 

Krachtig traditioneel 

Beiers weizenbier, goed 

doordrinkbaar en 

dorstlessend. 

Oranjekleurig bier met een 

volle body. 

Ayinger Brau-Weisse 

Traditioneel Beiers 

weizenbier, goed door-

drinkbaar en dorstlessend.  

Zomers bruisend bier. 

Maisels Weisse 

Authentiek Beiers Weisse 

bier. Gebrouwen volgens 

het Reinheitsgebot. 

Texels Skuumkoppe 

Dankt zijn naam aan de 

witte koppen op de golven 

van de ruige zee. Puur, 

robuust en recht door zee. 

Palm 

Speciaal amberkleurig bier, 

vlot doordrinkbaar en vol 

van smaak. Aromatisch en 

hoppig op de neus, 

honingzoet en zacht van 

smaak. 

La Trappe Isid’or 

Amberkleurig 

trappistenbier met een 

gebroken witte schuim-

kraag. 

Troubadour Magma 

Een kruising tussen een 

IPA en een Belgische tripel.  



 

 

 

  

Bierkaart 
Van Moll Doerak 

Gebrouwen in Eindhoven, 

een bier zoals een Indian 

Pale Ale hoort te zijn met 

fijne dennen en gras aroma’s. 

Gouverneur 140 

Het is een vlot doordrink-

baar, frisblond bier, fruitig 

en subtiel hoppig van smaak. 

Gebrouwen ter ere van 140 

jarig bestaan van de 

brouwerij. 

Urthel Saisonniere 

Unieke combinatie van 

saison- en witbier. 

Sprankelend, goudkleurig en 

troebele doordrinker. 

Wilderen Goud 

Een Belgisch blond bier. 

Zacht, kruidig en licht 

moutig.  

La Trappe Blond 

Goudgeel trappistenbier 

met een witte schuimkraag 

en een rijke 

smaakbeleving. 

Steenbrugge Blond 

Doordrinkbaar fris blond 

bier. Vol en fruitig met een 

rokerig gistingsaroma, 

hinten van steenfruit, 

kruidigheid van het gruut-

mengsel en zachte bitters. 

Van Moll Toewijding 

Gebrouwen in Eindhoven. 

Een toegankelijk blond bier 

met zoete en licht bittere 

tonen. 

Bon Secours Blonde 

Een wat zwaarder blond 

bier met een kruidig 

aroma.  

Cornet 

Sterk blond bier gerijkt 

met eikenhout. Aromatisch 

met bloemige-, fruitige- en 

gisttonen.  

Gouverneur Dubbel 

Een bier om rustig van te 

genieten. Gouverneur 

dubbel is fluweelzacht en 

bitterzoet bier met 

karakter. 

La Trappe Dubbel 

Klassiek donkerbruin 

trappistenbier. Een vol 

moutige en karamelzoete 

smaak met een zoete 

invloed van dadel, honing 

en gedroogd fruit. 

 

 



 

 

  

Bierkaart 
Bon Secours Brune 

Een donker bier met een 

breed smaakpalet. Tonen 

van karamel en zoethout. 

Gouden Carolus Classic 

Donkere, zeer evenwichtig 

gedoseerde karamel- en 

aromatische mouten zorgen 

voor een uniek bier dat de 

warmte van wijn en de 

frisheid van bier verenigt 

Le Fort 

Donker en complex 

degustatiebier. Bier met een 

zoet aroma en een krachtige 

body. 

Gouden Carolus Whiskey 

infused 

Krachtig en volmondig met 

subtiele toetsen van vanille, 

eikenhout en chocolade. 

 

La Trappe Quadrupel 

Trappistenbier, zwaar en 

stevig met een volle, 

verwarmende, intense 

smaak.  

Pimpelmeesch Blonde 

Snol 

Een kruidig zwaar blond 

bier, geliefd bij velen. Vol 

van smaak en een frisse 

afdronk. 

Deugniet 

Deze mooie Tripel is zowel 

fruitig als lichtjes floraal. 

Hij is zoet en rijk, zonder te 

veel alcohol. 

La Trappe Tripel 

Klassiek en krachtig 

trappistenbier. Goudblond 

met een witte 

schuimkraag. 

Brugge Tripel 

Sterk en rijk goudblond 

met een fruitig palet en 

tonen van warme kruiden 

en zoete granen. Stevige 

schuimkraag, romige body 

en bittere afdronk. 

Bosteels Tripel 

Karmeliet 

Met 3 verschillende graan-

soorten is deze tripel 

anders dan anders. Heerlijk 

fris, moutig met een fijn 

zoetje. Gevaarlijk lekker! 

De Blauwe IJsbeer 

Mooi Weer IJsbeer 

Ook deze tripel is anders 

dan anders. Verrassend 

van kleur (donker), geur en 

smaak. 



 

 

 

 

Bierkaart – Samen Genieten 
Paix Dieux 

Wordt alleen tijdens volle maan gebrouwen. Resultaat? Een smeuïge tripel met 

een vol karakter, ambachtelijk gebrouwen volgens de pure tradities van de 

Belgische abdijbieren. Een symbool geeft aan bij welke maan uw bier  

werd gebrouwen. 75cl 

Gouden Carolus – Cuvee van de keizer blauw 

Het verrassend zachte en fruitige karakter combineert een verwarmende 

volheid van smaak met een verfrissende afdronk, aangevuld met toetsen van 

geroosterde mout, karamel en pruimen. 75cl 

Wilderen Clarisse Whiskey infused 

Een robijnrood bier met subtiele aroma’s van bourbon, fruitige toetsen van 

vanille en zoethout. De aparte moutige en volmondige afdronk zorgt voor een 

gezegend genot! 75cl 

Straffe Hendrik Heritage 

Wordt gerijpt op houten vaten. Dit bijzondere rijpingsproces geeft het bier een 

complex smaak- en geurpalet dat evolueert door de jaren heen. 75cl 

Maallust 1818 

Zwaar en krachtig donker bier van hoge gisting met geconcentreerde zoete 

tonen van jong fruit, een moutig en hoppig bier met een bitterzoete afdronk. 75cl 


