
Bieren  alcoholvrij

Noord-Duits Pilsener - Friesisches Brauhaus zu Jever
Jever Fun, 0,3%

Fris, bitter, fruitig 
Knisperend gehopt Noord-Duits pils, stevig gehopt maar alcoholvrij. 
Prettig bitter, verfrissend en droog, precies zoals de alcoholhouden-
de variant. 
Brouwerij info: Vlakbij de grens met Nederland, nabij Groningen, 
ligt het Duitse Jever. Een klein stadje dat vooral bekend staat om 
het Jever Pilsener dat er al ruim 80 jaar wordt gebrouwen door het 
Friesisches Brauhaus zu Jever. Naast een rijke brouwtraditie en de 
nieuwste technologieën beschikt de brouwerij naar eigen zeggen 
eveneens over ‘das Fingerspitzengefühl’. En wie een Jever bier 
heeft geproefd weet precies wat daarmee bedoeld wordt. 
Op en top kwaliteit!

Jever, Duitsland

Hefeweissbier - Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan
Hefeweissbier Alkoholfreies, 0,3%

Fris, fruitig, kruidig 

Dit goudgele, alcoholvrije tarwebier smaakt net als een premium 
tarwebier: pittig, fris en rond. Met hinten van kruidnagel en ho-
ning, en een fruitig karakter. 
Brouwerij info: Weihenstephan is de oudste brouwerij ter wereld. 
Al in 1040 kregen de Benedictijner monniken van het klooster het 
recht om bier te brouwen. Sinds 1803 is de brouwerij eigendom 
van de Vrijstaat Beieren. Er is door de eeuwen heen veel veran-
derd, echter worden de tradities nog steeds in ere gehouden. 
Tegenwoordig werkt de brouwerij samen met de technische uni-
versiteit van München. De moderne brouwinstallaties met nieuwe 
technologieën gecombineerd met de historie en traditie leveren 
vandaag de dag vijftien originele Duitse bieren van uitzonderlijke 
klasse.

Freising, Duitsland

Bieren

Noord-Duits Pilsener - Friesisches Brauhaus zu Jever
Jever Pilsener, 5%

Fris, bitter, fruitig
Knisperend gehopt Noord-Duits pils: de hopgift is dusdanig fors 
dat je de hopbelletjes bijna tussen je tanden kunt voelen. Prettig 

bitter, verfrissend en droog. Brouwerij info: Vlakbij de grens met 
Nederland, nabij Groningen, ligt het Duitse Jever. Een klein stadje 
dat vooral bekend staat om het Jever Pilsener dat er al ruim 80 jaar 
wordt gebrouwen door het Friesisches Brauhaus zu Jever. Naast een 
rijke brouwtraditie en de nieuwste technologieën beschikt de brou-
werij naar eigen zeggen eveneens over ‘das Fingerspitzengefühl’. 
En wie een Jever bier heeft geproefd weet precies wat daarmee 
bedoeld wordt. Op en top kwaliteit!

Jever, Duitsland

Lambiek - Brouwerij Timmermans
Lambicus Blanche, 4,5%

Fruitig, subtiel kruidig
Gemaakt op basis van lambiek: de toevoeging van koriander en 
gedroogde sinaasappelschil geeft het bier een fruitige, lichte en 
subtiel kruidige smaak.
Brouwerij info: Brouwerij Timmermans, opgericht in 1702 en be-
hoort sinds 1993 tot de ‘Martin’s Finest Beer Selection’, is de oudste 
van de in totaal zeven nog actieve Belgische Lambiekbrouwerijen 
die werken met de unieke methode van de spontane gisting (dus 
zonder toevoeging van gist). Dit fenomeen, essentieel voor het 
brouwen van de beste Lambiek, doet zich enkel in een straal van 
15 kilometer rond Brussel voor. Hoe dat komt is nog steeds een 
mysterie.

Itterbeek, België

Witbier - Brouwerij St. Bernard
St. Bernardus Wit, 5,5%

Citrus, koriander, fris
Prikkelende aroma’s van koriander en sinaasappel, met op de ach-
tergrond een toets van kruidnagel en fruitige citrus. Zacht en romig 
met een frisse nasmaak.
Brouwerij info: Bier uit de streek waar de tand des tijd geen vat op 
krijgt: St. Bernardus bier wordt al sinds 1946 gebrouwen in het 
hart van de West-Vlaamse hoppestreek, al was het niet meteen 
onder die naam. Eerst brouwde men in opdracht van de trappis-
ten van Westvleteren onder de naam St. Sixtus - men kreeg de 
brouwmeester, originele bierrecepten en de originele St. Sixtus-gist 
mee. In 1992 loopt de licentie af en sindsdien brouwt de brouwerij 
dezelfde bieren, volgens hetzelfde recept, maar onder een andere 
merknaam: St. Bernardus.

Watou, België
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Saison - Brasserie Dupont
Saison Dupont, 6,5%

Fris, bitter, droog 
Koperblond, de fijnste hoparoma’s en een uitgesproken droge bit-
terheid maken dit bier tot een ongeëvenaarde dorstlesser.
Brouwerij info: Brasserie Dupont is één brok Belgische biergeschie-
denis, gedreven door traditie en kwaliteit. De brouwerij staat in 
Tourpes, in het centrum van West-Henegouwen, waar al sinds 1844 
onafgebroken bier wordt gebrouwen. Beroemd is zij om haar sai-
son, die als wereldwijde standaard wordt gezien. Een groot aantal 
van de bieren zijn biologisch gecertificeerd.

Tourpes, België

Hefeweissbier - Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan
Hefeweissbier, 5,4%

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. 
Brouwerij info: Weihenstephan is de oudste brouwerij ter wereld. 
Al in 1040 kregen de Benedictijner monniken van het klooster het 
recht om bier te brouwen. Sinds 1803 is de brouwerij eigendom 
van de Vrijstaat Beieren. Er is door de eeuwen heen veel veran-
derd, echter worden de tradities nog steeds in ere gehouden. 
Tegenwoordig werkt de brouwerij samen met de technische uni-
versiteit van München. De moderne brouwinstallaties met nieuwe 
technologieën gecombineerd met de historie en traditie leveren 
vandaag de dag vijftien originele Duitse bieren van uitzonderlijke 
klasse.

Freising, Duitsland

India Pale Ale, Uiltje Brewing Company
Bird of Prey, 5,8%

Intens fruitig, bitter
Is it a bird? Is it a plane? It is… the Bird of Prey! Een fruitige IPA 
bomvol Citra, Chinook en Mosaic hop. Een heerlijke prooi voor de 
IPA fanaat. In 2015 waren er meer dan 300 crowdfunders en een 
bank enthousiast genoeg om de missie van Uiltje Brewing Compa-
ny te financieren: To Brew F*cking Good Beer! In september 2016 
werd die missie werkelijkheid toen de gloednieuwe brouwerij in 

bierstad Haarlem op volle toeren begon met brouwen. Liefde voor 
speciaalbier bracht ze naar de plek waar ze nu staan: in de “top 
100 beste brouwerijen ter wereld” volgens RateBeer. De brouwers 
hebben een voorliefde voor de meest uitgesproken stijlen; ze zoe-
ken de extremen op.

Haarlem, Nederland

Vlaams Roodbruin, Brouwerij Rodenbach
Grand Cru, 6%

Complex friszuur, verrassend
Een roodbruin foederbier met een friszure smaak die wat doet den-
ken aan wijn. Rodenbach is een soort brouwerij dat een blijvende 
indruk achterlaat. Hier dragen gepassioneerde brouw- en kelder-
meesters zorg voor de perfecte smaak van het bekende ‘Vlaamse 
roodbruine bier’. In 294 eikenhouten foeders (vaten) rijpt uitzon-
derlijk bier van gemengde gisting. Het resultaat zijn bieren die net 
even anders zijn dan je verwacht. Verfrissend en intens. De familie 
Rodenbach is geen doorsnee familie. Ze namen deel aan de veld-
tocht van Napoleon in Rusland, schreven het Belgische volkslied en 
richtten in 1836 brouwerij Rodenbach op. De familie ontwierp een 
geheel eigen rijpingsproces voor Rodenbach.

Roeselare, België

Amber, Brouwerij De Koningshoeven (trappist)
La Trappe Isid’Or, 7,5%

Fruitig, stevig, karamel, bitter 
Speciaal amberkleurig trappistenbier: harmonieus en vol met een 
fruitige start, een stevig karakter lichtzoete, moutige karameltonen 
en een zacht-bittere fruitige afdronk. 
Brouwerij info: La Trappe Trappist wordt sinds 1884 in een omgeving 
van stilte gebrouwen op het terrein van de Onze Lieve Vrouw van 
Koningshoeven abdij in het Brabantse Berkel-Enschot. Bierbrouwe-
rij de Koningshoeven is daarmee één van de weinige brouwerijen 
ter wereld die het label ‘Authentic Trappist Product’ mag voeren. 
Dit label - verleend door de Internationale Vereniging Trappist 
- garandeert de herkomst van trappistenproducten volgens de 
volgende criteria: 1. productie vindt plaats binnen de muren van 
een trappistenabdij, 2. onder toezicht en verantwoordelijkheid van 
monniken, 3. en een gedeelte van de opbrengst gaat naar goede 
doelen.

Berkel-Enschot, Nederland



Dubbel, Brouwerij De Koningshoeven (trappist)
La Trappe Dubbel, 7%

Stevig, volmout, karamel 
Klassiek donkerbruin trappistenbier met een ivoorkleurige schuim-
kraag. Een vol moutige en karamelzoete smaak met een subtiele, 
zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.
Brouwerij info: La Trappe Trappist wordt sinds 1884 in een om-
geving van stilte gebrouwen op het terrein van de Onze Lieve 
Vrouw van Koningshoeven abdij in het Brabantse Berkel-Enschot. 
Bierbrouwerij de Koningshoeven is daarmee één van de weinige 
brouwerijen ter wereld die het label ‘Authentic Trappist Product’ 
mag voeren. Dit label - verleend door de Internationale Vereniging 
Trappist - garandeert de herkomst van trappistenproducten volgens 
de volgende criteria: 1. productie vindt plaats binnen de muren van 
een trappistenabdij, 2. onder toezicht en verantwoordelijkheid van 
monniken, 3. en een gedeelte van de opbrengst gaat naar goede 
doelen.

Berkel-Enschot, Nederland

Tripel - Brouwerij der Trappisten van Westmalle
Westmalle Tripel, 9,5%

Fruitig, kruidig, rijk
Dit wordt wel ‘de moeder aller tripels’ genoemd. Complex, 
goudkleurig en licht troebel, combineert het fruit aroma’s met een 
aangename kruidigheid. Hinten van rijpe banaan en kruiden maken 
de smaakbeleving helemaal af.
Brouwerij info: Westmalle bieren worden gebrouwen door een trap-
pistenbrouwerij in de Abdij van Westmalle in België. De abdij heet 
officieel Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Het Heilig Hart van Jezus en 
werd opgericht in 1794.

Westmalle, België

Gerstewijn - Brouwerij St. Bernard
Abt 12, 10%

Volmondig, fruitig, bitterzoet
Diepdonker bier met een volle, ivoorkleurige schuimkraag. Zacht 
en volmondig. Kenmerkend fruitig aroma, blinkt uit door zijn lange, 
bitterzoete afdronk. 
Brouwerij info: Bier uit de streek waar de tand des tijd geen vat op 
krijgt: St. Bernardus bier wordt al sinds 1946 gebrouwen in het 
hart van de West-Vlaamse hoppestreek, al was het niet meteen 
onder die naam. Eerst brouwde men in opdracht van de trappis-
ten van Westvleteren onder de naam St. Sixtus - men kreeg de 
brouwmeester, originele bierrecepten en de originele St. Sixtus-gist 
mee. In 1992 loopt de licentie af en sindsdien brouwt de brouwerij 
dezelfde bieren, volgens hetzelfde recept, maar onder een andere 
merknaam: St. Bernardus.

Watou, België

Russian Imperial Stout, Brouwerij De Molen
Mooi & Meedogenloos, 10,2%

Volle body, zoet, kruidig, bitter 
Het meesterlijke Mooi & Meedogenloos geeft het beste van twee 
stijlen, zoet en kruidig als een Quadrupel, gebrand en een stevige 
body zoals de Imperial Stout. 
Brouwerij info: Brouwerij De Molen staat bekend om haar brede en 
zeer gevarieerde collectie aan bieren, vaak met bijzondere namen 
als ‘Hel & Verdoemenis’, ‘Bloed, Zweet & Tranen’ en ‘Bommen & 
Granaten’. De brouwerij stelt hoge eisen aan de kwaliteit en wil 
originele en progressieve bieren creëren. Door de onorthodoxe 
recepten en brouwprocessen hebben de bieren van De Molen een 
unieke bitterheid, smaak en aroma, die wereldwijd gewaardeerd 
wordt.

Bodegraven, Nederland
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