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Melchior 
Br: Alvinne/Pirlot 
-Moen/Zandhoven

Amber
Winter
2022

11%
33 cl

Smaak: Licht zoetig & moutig
- Een amberkleurig winterbier met in 
de aanzet het licht zoete in 
combinatie met een licht gistige 
smaak.
Licht kruidig in de afdronk.

Luvanium 
Wintertijd 

Br: Brouwhuys de 
Vaart 

-Leuven

Amber
Winter Ale

2022

8%
33 cl

Smaak: zoetig, moutig
- Amber Oaked Winterbier. Het is een 
vol, zacht bier gebrouwen met de 
traditionele Leuvense brouwgranen 
gerst en tarwe. Hij dankt zijn 
karakter voornamelijk aan de 
eikenhouten snippers die worden 
toegevoegd tijdens het rijpen van 
het bier en zorgen voor heerlijke 
toetsen van vanille en mokka.

Waldorph 
Whiskey Infused

Br: Bryggja 
Brewery 

(Moerkerke) / De 
Vierkante Meter 

- Schoten

Amber
Quadrupel

2022

9,2%
33 cl

Smaak: zoetig, bitter
- Zeer zacht van geur, met een 
tikkeltje hout en ietwat kruidig 
parfum. Volmondig. Zoetig van 
smaak, met kruidige whiskeytoetsen 
en hout sterk aanwezig in de mond. 
Met een vleugje vanille en duidelijk 
ook bitter (39 EBU), zacht en mooi in 
evenwicht. De nasmaak droog, een 
ietsiepietsie wrang,  maar niet 
storend.

Orval
Br: Orval  

-Orval

Amber
Abdij
2022

6,2%
33 cl

Smaak: Zurig & bitter
- Helder amberkleurig met een fijne 
pareling en een dikke, stevige, beige 
schuimkraag.  Kruidig aroma met 
toetsen van gist.  Complexe, zachte 
volle smaak met hopbittere toetsen 
en een klein zuurtje, lange en droge 
afdronk.

Gaspar
Br: Alvinne/Pirlot 
-Moen/Zandhoven

Amber 
blond
Winter
2022

8%
33 cl

Smaak: Licht zuur en moutig
- Een blond  (eerder amberkleurig) 
winterbier.  Matig hoppig met een 
karameltoets en licht 
steenvruchtenfruitige smaak.  
Kenmerkend een iets droger bittertje 
in de afdronk.

Brugse Zot Bok
Br: Halve maan 

-Brugge

Amber 
donker

Bockbier
2021

6,5%
33 cl

Smaak: moutig
- Een seizoensbier met een vol 
moutig aroma door het gebruik van 
geroosterde moutsoorten. 
Kenmerkende toetsen van karamel 
en rozijntjes.

Boucanier 
Christmas Ale

Br: Van 
Steenberge 

-Ertvelde

Amber 
donker
Winter
2019

10%
33 cl

Smaak: zoetig, moutig
- Donker Amber met een grote witte 
en romige schuimkop. Aroma is licht 
zuur en moutig. Smaak is moutig met 
noten van karamel, noten en donkere 
suikers. 
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Mere Noël (De 
Kerstvrouw)
Br: Huyghe 

-Melle

Blond
Winter
2021

8,4%
33 cl

Smaak: zoetig, kruidig
- Samengesteld uit drie verschillende 
gisten, resulteert in een 
opmerkelijke bitterheid en kruidige 
smaak. Bekroond met een romige en 
royale maar vluchtige schuimkraag, 
geeft  hoppige  en fruitige aroma's in 
combinatie met kruidige toetsen vrij.

Chimay Doree 
Goud

Br: Abdij van 
Scourmont 

-Chimay

Blond
Abdij
2022

4,8%
33 cl

Smaak: evenwichtig
- Een verfrissend blond bier met 
slechts 4,8% alcohol. Oorspronkelijk 
gebrouwen als refterbier voor de 
bewoners van de abdij.

Affligem Blond
Br: Affligem 

-Opwijk

Blond
Abdij
2022

6,8%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig
- Belgisch blond speciaalbier met een 
zachte en rijke smaak, bekroond met 
een stevige schuimkraag. Een milde 
bitterheid ondersteunt de zachte 
fruitigheid. 

Paus 
Br: Anders! voor 

De Lelie 
-Halen-Diest => 

Vosselaar

Blond
Degustatie

2022

9%
33 cl

Smaak: bitter, moutig
- Nieuw gebrouwen naar origineel 
recept. Het is een ongefilterd 
strogeel wazig bier, van hoge gisting 
met hergisting op fles, met een 
mooie romige schuimkraag. Dit 
maakt van de Paus een gecorseerd 
bitter degustatiebier waarbij de hop 
overheerst in geur en smaak, in 
evenwicht gebracht door een 
mouterige fruitigheid met een lange, 
hopperige afdronk.

Chouffe Houblon
Br: Achouffe 

-Achouffe

Blond
IPA

2022

9%
33 cl

Smaak: bitter, fruitig
- Een krachtig bier met een bittere 
en fruitige smaak. De bitterheid van 
de IPA, komt door drie soorten hop 
toe te voegen: Tomahawk, Saaz en 
Amarillo. Bij het proeven ontwaart 
men een subtiele toets van 
pompelmoes.

Cornet Oaked
Br: De Hoorn 
-Steenhuffel

Blond
Strong Ale

2022

8,5%
33 cl

Smaak: zoet , moutig
- Een krachtig blond Belgisch bier dat 
op smaak wordt gebracht door het 
toevoegen van eikenhouten snippers 
tijdens het brouwen. Hierdoor krijgt 
het zijn unieke zachtheid.

Tripel d’Anvers
Br: De Koninck 

-Antwerpen

Blond
Tripel
2022

8%
33 cl

Smaak: Fruitig & zoet
- De geur is licht kruidig met fruitige 
tonen. De smaak begint daarentegen 
vrij droog, maar ontwikkelt zich tot 
een lekker fris en dorstlessend bier. 
Dankzij de hergisting heeft het bier 
een sprankelend karakter. 
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Schuppenboer
Br: Het Nest 

-Turnhout

Blond
Tripel
2022

8%
33 cl

Smaak: zoetig, bitter fruitig
- Gebrouwen met cascade hop en 
toevoeging van koriander. Dit bier is 
een aanrader voor al wie houdt van 
een volmondig, fruitig bier met een 
lichtbittere, kruidige afdronk.  

Schalkse 10
Br: 

Hopscheppers/de 
Graal 

-Herentals/Brakel

Blond
Tripel
2022

10%
33 cl

Smaak: bitter, fruitig, kruidig
-  Deze tripel verwelkomt je met een 
witte, romige schuimkraag die lang 
blijft staan. Het is zacht bitter, vol en 
kruidig, met toetsen van citrus en 
perzik. In de afdronk speelt de 
bittere sinaasappelschil van de 
curaçao de hoofdrol.

Seaking Zeewier 
Tripel

Br: Huisbier 
-De Haan 

Blond
Tripel
2022

9%
33 cl

Smaak: zoetig
- Zachte blonde tripel met één hop 
(Columbus) en toevoeging van 
zeewier als ondertoon die zich vooral 
in het aroma laat gelden. 

St, Bernardus 
Tripel

Br: Sint 
Bernardus 

-Watou

Blond
Tripel 
Abdij
2022

8%
33 cl

Smaak:  bitter, fruitig ,moutig
- Een blond bier, met een gouden tint 
en een imposante, satijnzachte 
schuimkraag. Met een licht zoet 
aroma en een bloemige, fruitige 
smaak waarbij bitter en zoet elkaar 
perfect in harmonie houden. Dankzij 
de aangename hoppigheid heeft het 
bier een zaligmakende rondheid in 
de mond.

Avec Les Bons 
Voeux

Br: Dupont 
-Tourpes, 

Blond 
koper
Winter
2021

9,5%
37,5 cl

Smaak: fruitig, licht bitterzoet
- Hoog gistingsbier met nagisting in 
de fles. Troebel Belgisch bier met 
een koperblonde kleur en een 
smeuïge, witte schuimkraag, een 
verfijnde hopbitterheid en een 
subtiele kruidigheid. Lichte 
aangename smaak, bittere afdronk. 

Avec Les Bons 
Voeux

Br: Dupont 
-Tourpes, 

Blond 
koper
Winter
2019

9,5%
37,5 cl

Smaak: fruitig, licht bitterzoet
- Hoog gistingsbier met nagisting in 
de fles. Troebel Belgisch bier met 
een koperblonde kleur en een 
smeuïge, witte schuimkraag, een 
verfijnde hopbitterheid en een 
subtiele kruidigheid. Lichte 
aangename smaak, bittere afdronk. 

Avec Les Bons 
Voeux

Br: Dupont 
-Tourpes, 

Blond 
koper
Winter
2022

9,5%
37,5 cl

Smaak: fruitig, licht bitterzoet
- Hoog gistingsbier met nagisting in 
de fles. Troebel Belgisch bier met 
een koperblonde kleur en een 
smeuïge, witte schuimkraag, een 
verfijnde hopbitterheid en een 
subtiele kruidigheid. Lichte 
aangename smaak, bittere afdronk. 
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Pannepeut 
Quadrupel
Br: Struise 

-Oostvleteren

Bruin
Quadrupel

2021

10%
33 cl

Smaak: Zoetig & moutig
- Licht wazig bier met een diepe 
kastanje kleur en met een fijne 
romige, licht beige kraag.  Het aroma 
is moutig, complex, licht fruitig en 
heeft toetsen van koekebrood. De 
smaak is rijk, broodachtig met 
toetsen van karamel en hints van 
gedroogd fruit. De afdronk is mild, 
licht zoet en deint uit in een lichte 
hoppige bitterheid.

Monk’s  Cafe 
Grand Cru

Br: Van 
Steenberge 

-Ertvelde

Bruin
Oud Bruin

2021

5,5%
33 cl

Smaak: zurig
- Een blend van oude en vers 
gebrouwde bieren. De brouwmeester 
heeft de beste 3 jaar-gerijpte tripel 
geselecteerd.  Juist voor het bottelen 
wordt een lager van hoge gisting 
gemixt met deze tripel om zo het 
uiteindelijke bier te bekomen.

Heroes Mighty 
Brown

Br: Coin Cassé BV  
-Nieuwpoort

Bruin
Tripel
2021

8,5%
33 cl

Smaak: evenwichtig
- Een evenwichtige en volmondige 
donkere tripel, hergist op fles. Bij het 
degusteren vind je toetsen van 
chocolade, afkomstig van de donkere 
mouten. Laat bij voorkeur de 
gistlaag op de bodem in de fles (1 
cm) om het bier helder te drinken.

Winterhert
Br: FloRik 

-Wechelderzande

Bruin
Winter
2022

9,5%
33 cl

Smaak: 
- Nieuw en onbekend dus laat je 
verrassen!

Schuppenboer 
winter 

Br: Het Nest Cvba 
-Oud-Turnhout

Blond
Tripel
2022

8%
33 cl

Smaak: fruitig, licht bitter
- Volmondig, fruitig bier met een 
licht bittere, kruidige afdronk. "Rum 
Barrel aged"

Barbar (Winter) 
Bok

Br: Lefebvre 
-Quenast

Bruin
Honing 

bier
2019

8%
33 cl

Smaak: moutig
- Het oorspronkelijke recept is 
gebaseerd op mout, zachte tarwe en 
honing. Met een neus van honing- en 
kruidtoetsen en toetsen van fruit, 
mout en chocolade. Ook de alcohol is 
duidelijk, doch niet te nadrukkelijk 
aanwezig. De afdronk is lang, fruitig, 
licht pikant en niet bitter. Zijn unieke 
complexiteit maakt Barbãr Bok tot 
het ideale degustatiebier in de 
winter.

St.Bernardus 
Christmas Ale

Br: Sint 
Bernardus 

-Watou

Bruin 
donker 

Quadrupel
2019

10%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, moutig
- Deze Kerst Ale heeft een fraaie 
donkerbruine kleur die bekroond 
wordt met een crèmekleurige 
schuimkraag, boordevol winterse 
karakters en smaken. De koppige 
kruidigheid zet zich onverstoorbaar 
door naar de magnifieke nasmaak 
van gedroogd fruit en chocolade.
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Pater Lieven Kerst
Br: Van den 

Bossche 
-Herzele

Bruin 
donker 
Winter
2021

9%
33 cl

Smaak: bitter, fruitig, moutig
- Deze Kerstpater heeft een diepe, 
donkerbruine kleur met een streepje 
rood. Het beige schuim verbergt 
warm alcoholzoet in een bier dat 
geurt naar chocolade, zoet van 
karamel en kandij. In de mond komt 
de kandijsuiker terug, aangenaam 
gecombineerd met chocoladebitter. 
De afdronk is lang en zalig zoet. 

Gulden Draak 
Imperial Stout

Br: Van 
Steenberge 

-Ertvelde

Bruin 
donker 
Stout
2021

12%
33 cl

Smaak: zoet, moutig
- De typische gebrande smaak wordt 
verkregen door het toevoegen van 
gebrande, gekarameliseerde mout 
die exclusief hiervoor gebruikt 
wordt. De afdronk is rijk en krachtig. 
Men proeft aroma's van banaan en 
chocolade. De nagisting komt 
prachtig tot zijn recht en zal ook de 
hogere alcohol perfect uitbalanceren.

Chimay Blauw
Br: Abdij van 
Scourmont 

-Chimay

Bruin 
donker 
Abdij
2022

9%
33 cl

Smaak: zoetig, moutig
- Een donkere trappist met een 
compacte mousse van lichtbruin 
schuim, een krachtig en fruitig 
aroma en een complexe smaak van 
licht zoet over karamel en een 
sensatie van pure chocolade.

Balthazar
Br: Alvinne/Pirlot 
-Moen/Zandhoven

Bruin 
donker 
Winter
2022

9%
33 cl

Smaak: zoet, bitter, fruit, mout
- Een donker winterbier met de 
herkenbare smaak van geroosterde 
mout en karamel.  Kruidig, iets van 
kruidnagel. De smaak blijft goed 
hangen in de afdronk.

Pater  (Nieuwe)
Br: Anders! voor 

De Lelie 
-Halen-Diest => 

Vosselaar

Bruin 
donker 

Streekbier
2022

7,5%
33 cl

Smaak: Zoetig, moutig
- De nieuwe Pater is een donker bier 
van hoge gisting met nagisting op de 
fles op basis van geroosterde 
karamelmout, kandijsuiker en 
aromatische hop. Het heeft een 
zachtzoete volmondige moutsmaak 
en een licht hopperige afdronk.

Cuvée van de Chef
Br: Bruno 
Franssens 

Nieuwpoort 
-Het Koelschip in 

Oostende.

Bruin 
donker 

Streekbier
2022

8,5%
33 cl

Smaak: 
- Nieuw artisanaal donker streekbier 
dus laat je verrassen!
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Vicaris Winter
Br: Dilewyns 

-Dendermonde

Bruin 
donker 
Winter
2019

10%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, mout
- Dit donkerbruin winterbier met een 
mooi gekleurde schuimkraag en een 
rijk aroma werd gebrouwen met drie 
soorten mout, twee soorten hop en 
toevoeging van kruiden. Het gebruik 
van een specifieke giststam, de 
complexiteit van de moutsoorten en 
de toevoeging van zoethout en 
steranijs geven dit bier het zeer 
complexe smaakpallet. Dit geeft het 
een zachte en licht bittere afdronk.

Vicus Inverno
Br: Het 

Vicusgenotschap 
-Ham

Bruin 
donker 
Winter
2022

11%
33 cl

Smaak: kruidig, hoppig
-  Dit donker 'degustatiebier' is zeer 
rijk aan smaken door de juiste mix 
van 6 moutsoorten, kruiden en 
enkele fijne hopsoorten. Hergist op 
de fles.

Kempisch Vuur 
Winter : 

Wintervuur 
Br: Pirlot 

-Zandhoven

Bruin 
donker 
Winter
2022

9%
33 cl

Smaak: moutig
- Deze "oak aged" versie heeft een 
licht rokerige smaak. Het kruidige 
karakter wordt wat weggedrukt door 
het rokerige en blijft eerder licht 
aanwezig. Het rokerige blijft wat 
hangen in een licht alcoholische 
afdronk.

Adriaen Brouwer 
Oaked

Br: Roman 
-Oudenaarde

Bruin 
donker 

Strong Ale
2022

10%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, moutig
- Biobier met stevige, beige kraag, 
gerijpt op het hout van sherry- en 
whiskey vaten.  De krachtige 
aroma’s van gedroogde vruchten, 
karamel en hout maken de smaak 
volmondig met een vrij zachte 
afdronk en wat alcoholbitter op het 
einde.

Achel Bruin
Br: St. 

Benedictusabdij 
-Achel  

Bruin 
donker 
Abdij
2022

8%
33 cl

Smaak: zoetig, moutig
- Diepbruin bier van hoge gisting. 
Zonder toevoeging van kruiden ruikt 
het bier naar zoethout, anijs en 
gedroogd fruit. De smaak is zacht op 
de tong met rozijnen, kruidnagel met 
lichte zweem van zoete alcohol, 
maar kent een krachtige afdronk.

Rodenbach 
Classic

Br: Rodenbach 
-Roeselare

Bruin rood 
bruin

Vlaamse 
Ale

2022

5,2%
33 cl

Smaak: zuur, fruitig, zoetig
-  De gemengde hoofdgisting en de 
rijping op eikenhouten vaten 
(foeders) geven het een zachtzure 
smaak en complexe fruitigheid net 
als bij wijn. RODENBACH bestaat uit 
3/4 jong en 1/4 gedurende 2 jaar op 
eik gerijpt bier.
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Affligem Tripel
Br: Affligem 

-Opwijk

Goud blond
Tripel 
Abdij
2022

9%
33 cl

Smaak: evenwichtig
- Goudkleurig bier met een intense, 
rijke smaak. Volmondig met nuances 
van steenvruchten en citrus. De 
hergisting op fles geeft Affligem 
Tripel zijn kenmerkend bruisend 
karakter en frisse afdronk.

Gageleer Original
Br: Biosano 

-Wommelgem 

Goud blond
Volmout

2022

7,5%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, kruidig
- Er is een prettig evenwicht tussen 
het moutige, ietwat zoetige, fruitige 
en kruidige aroma en een subtiele 
bitterheid. De smaak van de gagel is 
kenmerkend en uniek: kruidig met 
een toets van peper en eucalyptus.

Heroes Amazing 
Blond

Br: Coin Cassé BV  
-Nieuwpoort

Goud blond
Tripel
2018

8,5%
33 cl

Smaak: zurig, moutig
- Belgisch blond met tonen van 
karamel, hergist op fles. Laat bij 
voorkeur de gistlaag op de bodem in 
de fles (1 cm) om het bier helder te 
drinken.

Gouden Carolus 
Tripel

Br: Het Anker 
-Mechelen

Goud blond
Tripel
2022

9%
33 cl

Smaak: evenwichtig
-  Een zwaarder, ietwat kruidig en 
verfrissend bier. Gebrouwen met de 
beste grondstoffen van onze bodem 
zoals rijpe gerst en fijne hop, om zo 
veel mogelijk puur aroma te 
behouden. Op fles gerijpt, uitsluitend 
van bleke mout bekomen, hoog 
gegist en 100 % natuurlijk.

LeFort Tripel
Br: Omer Vander 

Ghinste 
-Bellegem

Goud blond
Tripel
2022

8,8%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, moutig
- Verrast door zijn frisheid, fruitig 
aroma en een mooie zachte, volle 
smaak, bereikt door de gebruikte 
hoge gist.  Aangename hoptoetsen 
van citrus en limoen maken het bier 
evenwichtig en tegelijk complex.

Westmalle Tripel
Br: Abdij 

Trappisten 
Westmalle 
-Westmalle

Goud geel
Tripel 
Abdij
2022

9,5%
33 cl

Smaak: evenwichtig
- Het langzame brouwproces en de 
nagisting op fles leveren een 
complex bier op, met een fruitige 
geur van rijpe banaan en een mooie, 
genuanceerde hopneus. De zachte en 
romige smaak, met een bittere toets 
gedragen door het fruitaroma, heeft 
veel finesse en elegantie. Geniet ook 
na van de heerlijk lange en droge 
afdronk.

Bon Secours 
Blonde de Noël.

Br: Caulier 
-Péruwelz

Goud wit
Witbier
2019

9%
33 cl

Smaak: fruitig
- De selectie van de verschillende 
soorten mout, hop en kruiden geven 
dit bier zijn uitzonderlijke aroma en 
de smaak van fruit, gist, kruiden, 
specerijen en mout.
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Achel Blond
Br: St. 

Benedictusabdij 
-Achel  

Goud-
oranje
Blond 

Abdij bier
2022

8%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, moutig
- Een bier van hoge gisting. Zonder 
toevoeging van kruiden ruikt het bier 
naar zoethout, anijs en gedroogd 
fruit. De smaak is zacht op de tong 
maar kent een krachtige afdronk.

Chouffe Cherry
Br: Achouffe 

-Achouffe

Rood
Kriek
2022

8%
33 cl

Smaak: zoet, fruitig
- Het fruitigste Chouffe bier gemaakt 
van echt kersensap, donkerrood met 
een mooie schuimkraag, met toetsen 
van aardbei, amandel, specerijen en 
zoete portwijn.

Lindemans Kriek
Br: Lindemans 
-Vlezenbeek 

Rood
Kriek
2022

3,5%
25 cl

Smaak: Fris & Fruitig, zuurzoet
- Samengesteld op basis van een op 
eik gerijpte éénjarige lambiek en 
zuiver kriekensap. Heerlijk fruitig, 
met de frisse, zuurzoete smaak van 
verse krieken.

Westmalle Dubbel
Br: Abdij 

Trappisten 
Westmalle 
-Westmalle

Rood bruin
Dubbel 
Abdij
2022

7%
33 cl

Smaak: zoetig, moutig
- Dit bier zit vol fruitige aroma's en 
esters, heeft tonen van gebrande 
mout. De smaak is zoet met een 
verfijnde bitterheid, rijk en complex, 
kruidig en fruitig, met een fris bittere 
finale.

Slaapmutske 
Christmas

Br: Slaapmutske 
-Melle

Rood bruin 
donker 
Winter
2019

7,4%
33 cl

Smaak: zoetig, bitter, moutig
- Hoge gisting met hergisting op de 
fles. Gebrouwen met verschillende 
mouten en aromatische hoppen. In 
de mond  zeer moutig en een warme 
zachtheid. De hergisting zorgt voor 
een fijn en romig schuim dat kleeft 
aan het glas.

St. Bernardus 
Prior 8
Br: Sint 

Bernardus 
-Watou

Rood 
donker 

Diep paars
Dubbel 
Abdij
2022

8%
33 cl

Smaak: moutig
- Dit bier blinkt uit met zijn fruitig 
aroma, neigend naar boomvruchten 
als rode appel maar ook met een 
exotische toets van vijgen en dadels. 
Het geheel wordt afgerond met 
indrukken van karamel en 
geroosterde mout. De mout-fruitige 
volle smaak zorgt voor een perfect 
evenwicht tussen bitter en zoet.

Bush Noël
Br: Dubuisson  

-Pipaix

Rood koper
Winter
2021

12%
33 cl

Smaak: zoet, moutig
- Een gefilterd hogegistingsbier, 
volrond met een mooie densiteit, 
smaakt lichtbitter met een zoete 
ondertoon, aroma’s van karamel en 
praliné chocolade en heeft een mooie 
lange afdronk.
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Gordon Xmas
Br: Palm 

-Steenhuffel

Rood 
robijn

Scotch Ale
2021

8,8%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, moutig
- Gebrouwen met gerst en maïs. Met 
krachtige maar zachte smaak en 
lange afdronk. Strenge houttoetsen 
met zoetere tegenhanger. De zachte 
smaak verwent tong en gehemelte 
terwijl het krachtigere aroma 
langzaam in de keel wegsmelt.

Gouden Carolus 
Christmas

Br: Het Anker 
-Mechelen

Rood 
robijn 

donker 
Dubbel
2019

10,5%
33 cl

Smaak: zoetig, moutig
- Het toevoegen van 6 uitzonderlijke 
kruiden en het gebruik van 3 soorten 
hop maken van dit kerstbier een 
klasse apart. Het aroma is pittig, 
zoet en intens kruidig. Smaakt naar 
alcoholwarmte, kruiden en 
karamelmout met een typisch subtiel 
zuur trekje.

Gouden Carolus 
Classic

Br: Het Anker 
-Mechelen

Rood 
robijn 

donker 
Pale Ale 
Special
2022

8,5%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, moutig
- Donkere, zeer evenwichtig 
gedoseerde karamel- en aromatische 
mouten zorgen, in combinatie met 
een traditionele hoge gisting, voor 
een uniek bier dat de warmte van 
wijn en de frisheid van bier verenigt.

Kroezer Imperial 
Stout
Br: 

Hopscheppers/de 
Graal 

-Herentals/Brakel

Zwart
Russian 

stout
2020

9%
33 cl

Smaak: bitter, moutig
- Pekzwart bier met romige, 
lichtbruine schuimkraag met vrij 
hoge bitterheid. Fris aroma, licht 
gebrande mouttoets en een vleug 
straffe koffie in de neus. Eerst zacht 
zoetig van smaak, dan een fijn 
bittere en licht gerookte mouttoets 
vanaf de afdronk, uitvloeiend in een 
erg droge nasmaak.

Turbeau Noir
Br: Strubbe 
-Ichtegem

Zwart
Bruin ale 

2019

8%
33 cl

Smaak: zoetzuur, fruitig
- Vlaams Bruin Ale met een zoete 
afdronk. Die zoetzure smaak is te 
danken aan de toegevoegde 
bosvruchten. Hoge gisting, met een 
tweede gisting op fles staat garant 
voor een uniek karakter. De 
complexiteit is scherp en 
onverschrokken.

Rasp Barista 
Chocolate Quad

Br: 
Vanhonsebrouck 

-Izegem 

Zwart
Quadrupel

2022

11%
33 cl

Smaak: zoetig, fruitig, moutig
- Bevat duidelijke tonen van karamel, 
toffee en chocolade. Qua geur en 
smaak past dit in het rijtje van de 
quadrupels. De aroma’s van de 
geroosterde mouten, de donkere 
kleur en de stevige schuimkraag 
sluiten eerder aan bij porter en 
stout.
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La Trappe 
Quadrupel

Br: De 
Koningshoeven 

B.V.  
-NL: Berkel-

Enschot 

Amber
Quadrupel

2022

10%
30cl

Smaak: 
- Het originele, donkere 
trappistenbier, met stevige beige 
schuimkraag, zwaar en stevig met 
een volle, verwarmende, intense 
smaak. Moutig met zoete tonen van 
dadels, vijgen en karamel en een 
lange, zachte, warme en volle 
afdronk.
Fruitig aroma met toetsen van 
banaan, mout en karamel
Krachtige en volle complexe smaak. 

La Trappe Tripel
Br: De 

Koningshoeven 
B.V.  

-NL: Berkel-
Enschot 

Goud geel
Tripel
2022

8%
30 cl

Smaak: 
- Klassiek en krachtig trappistenbier. 
Goudblond met een witte 
schuimkraag. Een volle smaak met 
een kandijzoet en licht moutig 
karakter.
 Fruitige geuren van perzik en 
abrikoos zijn gecombineerd met een 
bloemige geur. 

La Trappe Dubbel
Br: De 

Koningshoeven 
B.V.  

-NL: Berkel-
Enschot 

Bruin 
donker 
Dubbel
2022

7%
31 cl

Smaak: 
- Klassiek donkerbruin trappistenbier 
met een ivoorkleurige schuimkraag. 
Een vol moutige en karamelzoete 
smaak met een subtiele, zoete 
invloed van dadel, honing en 
gedroogd fruit. 

La Trappe Blond
Br: De 

Koningshoeven 
B.V.  

-NL: Berkel-
Enschot 

Goud geel
Bruin ale 

2022

6,5%
32 cl

Smaak: 
- Goudgeel trappistenbier met een 
witte schuimkraag en een rijke 
smaakbeleving. Een toegankelijk, 
prikkelend bier met een licht zoete, 
zacht bittere en moutige smaak.
Men proeft karamel, honing, dadel en 
gedroogd fruit.  

Jupiler
Br: Piedbouf  

-Jupile-sur-Meuse

Goud geel
Pils

2022

5,2%
33 cl

Smaak: zacht bitter
- Een van de favoriete Belgische Pils-
bieren van lage gisting,  met een 
mooie schuimkraag en een zacht 
bittere smaak .
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