
BIERKAART
Bieren van de tap
La Chouffe  25 cl / 33 cl 8.0%
Brand Pilsener  22 cl / 25 cl / 40 cl 5.0%
Leffe Dubbel  25 cl / 30 cl  6.5%

Bieren op fles
Boulevard Single-Wide IPA  5.7%
Boulevard Tank 7  8.5%
Duvel   8.5%
Duvel Tripel Hop   9.5%
De Koninck Triple D’Anvers  8.0%
Chouffe Soleil  6.0%
Liefmans Fruitesse “On The Rocks”  3.8%
Liefmans Kriek Brut  6.0%
Vedett Extra White  4.7%
Vedett Extra Blond  5.2%
Vedett Extra IPA   5.5%
Wild Jo   5.8%
Amstel alcoholvrij  0.0% 
Amstel Radler alcoholvrij 0.0%
Amstel Radler   2.0% 
Brand Oud Bruin   3.5%
Corona Extra   4.6%
Erdinger Hefe Weizen  5.3%
Karmeliet Tripel   8.4%
Leffe Blond   6.6%
Westmalle Tripel   9.5%

Ontdek de magische  
bieren uit de Ardennen

Brouwerij Achouffe is gelegen in het hart van 
de groene Ardennen en is gespecialiseerd 

in het brouwen van speciale hoge 
kwaliteitsbieren. De typische smaak van 

de inmiddels wereldberoemde kabouters 
hebben ervoor gezorgd dat de frisse blonde 
La Chouffe inmiddels tot een van de grootste 

speciaalbieren behoort.



Duvel
Laat je verleiden door dit 
natuurlijke bier met een subtiele 
bitterheid, een verfijnd aroma en 
een uitgesproken hopkarakter. 
Het unieke brouwproces, dat 
zo’n 90 dagen duurt, garandeert 
een delicate pareling en een 
verfrissende doordrinkbaarheid. 
Samen met de kenmerkende grote 
schuimkraag en het speciale glas 
maakt Duvel van ieder moment 
een genietmoment. 8.5% alc. vol. 
Gelimiteerd is hier ook 
verkrijgbaar: Duvel Tripel Hop. 
Een Duvel gebrouwen met 
een jaarlijks wisselende derde 
hopsoort. 9.5% alc. vol.

La Chouffe 
De magie van de Ardennen komt 
naar voren in dit hoogblonde bier 
uit het Ardens dorpje Achouffe. 
La Chouffe is een blond niet 
gefilterd bier. De smaak is fris en 
licht fruitig, door toevoeging van 
koriander. En ja, wordt het bier 
nu wel of niet gebrouwen door 
de kabouters? 8% alc. vol.

Liefmans Fruitesse
Liefmans is een cult brouwerij uit 
de streek van Gent die bekend 
was om haar heerlijke fruitbieren. 
De smaak van Liefmans Fruitesse 
on the rocks is licht zoet met 
fruitige accenten van aardbei, 
framboos, kriek, bosbes en 
vlierbes. Dit frisrode bier komt 
helemaal tot zijn recht in het 
Liefmans tumbler glas gevuld met 
veel ijs! 3.8% alc. vol.

Tank7
Deze Farmhouse Ale van 
de Amerikaanse Boulevard 
Brewery is tot stand gekomen 
toen door de brouwers werd 
geëxperimenteerd met variaties 
op de traditionele Belgische 
‘saison’ bieren. Tank 7 is een 
strogeel gekleurd bier en 
heeft een aardachtige, pittige, 
grapefruitachtige aroma en 
smaak. Een milde, zoete 
moutsmaak gaat samen met een 
prominente hop bitterheid.
8.5% alc. vol.

Liefmans Kriek Brut
Liefmans Kriek Brut is een 
dieprood fruitbier dat slechts 
eenmaal per jaar wordt 
gebrouwen. Het bier wordt 
samengesteld uit bier van 
verschillende jaargangen. 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. 6% alc. vol.

Wild Jo
Onstuimig en ontembaar 
blond bier, gemaakt met wilde 
Brett-gist. De geur van Wild 
Jo weerspiegelt z’n koppige 
karakter. Het bier heeft een 
licht zoete aanzet en een bittere 
afdronk en een licht zurige toets. 
Ontdek hoe de aardse en de 
hoppige aroma’s zich vermengen. 
Het bier leidt zijn eigenzinnige 
leven in het flesje en wordt 
wilder met de tijd. 5.8% alc. vol.

Single-Wide IPA
Deze IPA van Boulevard Brewery 
is een Amerikaanse variant op 
de traditionele IPA, zoals die in 
de 18e eeuw tot stand kwam 
in Groot-Brittanië. Het bier is 
goudkleurig en heeft een sterk 
bloemig en grapefruit aroma. De 
smaak van karamel mout wordt 
ondersteund door een sterke 
hop bitterheid en smaak. 
5.7% alc. vol.

Vedett Extra White
Het verrassende Extra witbier van 
de Vedett familie, het creatieve 
en rebelse maar vooral unieke 
merk uit de Duvel Moortgat stal. 
De heerlijke frisse smaak met 
een hint van sinaasappel- en 
citroenschil geeft het bier een 
mild bittere afdronk.
4.7% alc. vol.

De Koninck Triple D’Anvers
De Koninck Triple D’Anvers is 
een sprankelende triple van de 
Antwerpse stadsbrouwerij, licht 
van kleur met hergisting. Met 
het drinken van deze, goed 
doordrinkbare triple mag u een 
volmondige licht zoete smaak 
verwachten met hopbitters voor 
de juiste balans. 8% alc. vol.


