RadleR

Bavaria radler 2.0 Citroen 2%
Bitterheid

Smaak: Fruitig, citrus, fris

Een friszoete dorstlesser met twee karakters; natuurlijke limonade met
citrussmaak en de uitgesproken biersmaak van Bavaria bier.

3,80
van dE tap

Brugse Zot Blond 6%

4,80
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FlES

Corona extra 4.6%

4,50

duvel 8.5%

4,80

texels skuumkoppe 6%

4,50

texels tripel 8.5%

4,90

tripel karmeliet 8.4%

5,00

EEtcafé
HaVENZIcHt
Geen 18, geen alcohol.

FRuitbieR

Bavaria pilsener 5%
Bitterheid

Smaak: licht, fruitig, mout, hop

Een zuiver en goed doordrinkbaar volmout pils met een aangename
licht bittere afdronk. Fris, fruitig en licht hoppig, vol van smaak en mooi
in balans.

alcoholvRij

rodenBaCh fruitage 3.9%

swinCkels’ 0.0 0%

Bitterheid

Bitterheid

Smaak: Fris, fruitig, zoetzuur

Heerlijk fruitbier gebrouwen met 100% natuurlijke ingrediënten. Hierdoor krijgt het een frisse zoetzure smaak. Geserveerd met ijsblokjes,
limoen en munt.

2,90

Smaak: Uitgesproken, fris, verfijnd

Swinckels 0,0% is een uitgesproken, fris en verfijnd alcoholvrij bier. door
een nieuw ontwikkeld brouwproces heeft het bier zijn kenmerkende
hoppige geur en zacht moutige smaak behouden.

4,00

Pils

3,50

bRuin/dubbel

swinCkels’ - superieur pilsener 5.3%

la trappe duBBel 7%

Bitterheid

Bitterheid

Smaak: verfrissend, verfijnd bitter

dorstlessend superieur volmout pilsener gebrouwen met Cascade-hop
uit de Yakima-vallei. Rijk, helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk met
verfijnde bitters.

alcoholvRij

la trappe nillis 0%
Smaak: vol, gedroogd fruit, karamel

Bitterheid

Klassiek donker trappistenbier. Een vol moutige en karamelzoete smaak
met een subtiele, zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

3,10

Smaak: Fruitig, moutig, karamel

donker, amberkleurig alcoholvrij 0,0% trappistenbier met een gebroken
witte schuimkraag. Fruitig en moutig met een aangename bitterheid en
karamelzoete afdronk.

4,25

Weizen

4,10

seizoen

weihenstephaner hefeweissBier 5.4%

wisseltap 0-11%

Bitterheid

Bitterheid

Smaak: Fris, fruitig, kruidig

Zacht, fris en romig - de tarwe geeft die romigheid, plus een lichte, aangenaam friszure smaak. In de geur domineert banaan en kruidnagel.

alcoholvRij

Bavaria 0.0 wit 0%
Smaak: Wisselend

Bitterheid

vraag naar ons wisselend assortiment bieren op tap.

Smaak: Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

Een alcoholvrij witbier met een zachte tarwesmaak en een fruitig en kruidig karakter. licht van kleur, troebel, fris met een aangename bitterheid.

30cl • 4,25 / 50cl • 5,85

3,80

WitbieR

toegankelijk blond

la trappe witte trappist 5.5%

la trappe Blond 6.5%

Bitterheid

Bitterheid

Smaak: Fris, fruitig, romig

Het enige trappistenwitbier ter wereld. lichtblond, troebel en met een
stevige, vaste schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig en prikkelend door
het koolzuurgehalte. Een doordrinkbare, frisse dorstlesser.

4,10

FlES

van dE tap

Pils

RadleR

Bavaria radler 0.0 Citroen 0%
Smaak: Biscuit, licht bitterzoet

Bitterheid

Goudgeel trappistenbier met een witte schuimkraag en een rijke smaakbeleving. Een toegankelijk, prikkelend bier met een licht zoete, zacht
bittere en moutige smaak.

4,25

Smaak: Friszoet, citroen, bier

Een verfrissende mix van alcoholvrij bier en natuurlijke citruslimonade.
Een zeer doordrinkbare en bovenal verfrissende drank.

3,50

