SEIZOENSBIEREN
LIEFMANS FRUITESSE

BIER VAN HET MOMENT

De smaak van Liefmans
Fruitesse is licht zoet met
fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en
vlierbes.

Vraag naar ons Bier van het
Moment.

ALC. 3,8%

CIDER
OLD MOUT
PASSIONFRUIT & APPLE
Ontdek ook de sensationele mix
van appels en passievrucht. Een
avontuurlijke friszoete
combinatie die verrast, verfrist
en verovert.

AMSTEL RADLER 0.0%
Radler 0.0%, de verfrissende
mix van alcoholvrij Amstel bier
en citroenwater. Lekker op elk
moment van de dag.

ALC. 4,5%

OLD MOUT KIWI & LIME

BRAND WEIZEN 0.0%

Een heerlijke friszoete cider met
het fruitige van kiwi en het zure
van limoen.

Alcoholvrije Weizen met een
extra frisse en fruitige smaak en
een zachte afdronk.

ALC. 4,5%

BLIND PIG HONEY

HEINEKEN 0.0

Een verfrissende smaakexplosie
die extra spannend wordt
dankzij de smaak van whisky,
appel én honing.

Een alcoholvrij bier met een
verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke Agist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

Australian Restaurant
Down Under

ALC. 5.5%
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PILSENER

RIJK & DONKER

LAAG-ALCOHOLISCH

BRAND PILSENER

AFFLIGEM TRIPEL

AFFLIGEM DUBBEL

AMSTEL RADLER

Brand Pilsener wordt
gebrouwen met meer hop. Dat
geeft onze Pilsener zijn unieke,
krachtige smaak.

Abdijbier met intense aroma’s
van mout en rijp fruit. Een
karaktervol bier met een rijke
smaak en een ﬁjnbittere
afdronk.

Abdijbier met een kruidig aroma
van kruidnagel en karamel. Een
karaktervol bier met een
zachtmoutige smaak en een zoet
karakter.

Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

ALC. 5%

ALC. 9%

ALC. 6.8%

ALC. 2%

FRUITIG & FRIS
AFFLIGEM FRIS BLOND
4.6

BRAND OUD BRUIN

DESPERADOS

Een helder blond bier met 4.6%
alcohol. Extra verfrissend met
een volle smaak en een zachte
fruitigheid.

Mildzoete klassieker, licht
hopbitter met een vleugje
caramel. Beroemd in Limburg.

Desperados is bier verrijkt met
de smaak van Tequila. Het
ultieme drankje om je avond een
extra boost te geven!

ALC. 4,6%

ALC. 3.5%

ALC. 5.9%

BRAND IPA

GUINNESS ORIGINAL

ERDINGER WEISSBIER

Brand IPA, winnaar van de
Brand Bierbrouwwedstrijd 2014,
kenmerkt zich door een
citrusachtige smaak met een
zacht bittere afdronk.

Stout bier, gebrand in smaak,
bitter in afdronk.

Licht gekruid, levendig en
harmonieus. Na elke slok wil je
meer!

ALC. 7%

ALC. 5,0%

ALC. 5.3%

AFFLIGEM BLOND

LAGUNITAS DAYTIME

PALM

LIEFMANS KRIEK BRUT

Abdijbier met een kruidig, citrus
aroma en een vleugje vanille.
Afﬂigem Blond heeft een diepe
smaak en een lichte frisse
afdronk.

Daytime IPA is alles wat we
hebben geleerd over het
brouwen van hop-forward
bieren, maar nu vertaald in een
doordrinkbare lichte IPA.

Ale, volmondige karamelsmaak,
bitterzoete afdronk.

Het resultaat is een bier met
toetsen van hout en amandel. Dit
zonder het lichte zoete en
tegelijk zure karakter van het
fruit tekort te doen.

ALC. 6.8%

ALC. 4.0%

ALC. 5.2%

ALC. 6%

Weet u dat de oorsprong van Afﬂigem bijna 1000
jaar teruggaat? De Abdij van Afﬂigem is in 1074
gesticht en ligt in het hart van België in een streek
die bekend staat om zijn rijke en veelbewogen
historie. Afﬂigem - winnaar van vele prestigieuze
prijzen - wordt met passie en toewijding
gebrouwen volgens een ambachtelijke traditie die
ver teruggaat.

KRACHTIG & BLOND
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