Geen 18, geen alcohol

Super 8 Flandrien (6.4%)

Een karaktervol blond bier met smaakmakers zoals aromahop, koriander,
toetsen van eik en vanille. Een stevige doordrinker voor echte doorzetters.

Wisselfles

Vraag naar ons wisselend assortiment speciaalbieren op fles.

Sharing Bottles

Vraag naar ons assortiment grote flessen om te delen.

Borrelplanken

Vraag naar ons assortiment grote flessen in combinatie met een borrelplank er
op, om samen van te genieten.

Lichtvoetig en fris. Slechts 0,3% alcohol,
100% smaak. Wanderlust: een reis langs
citrusgaarden, dennenbomen en passievrucht.
Wanderlust er nog wel één!

Bitterheid
Zachtzoet, lichtbitter

Bitterheid
Citrus, den, tropisch fruit

‘t Uiltje Bird of Prey IPA (5.8%)
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.

Bitterheid
Intens fruitig, bitter

Bitterheid
Fris, zacht, Limoncello

Uiltje Superb-Owl (0.2%)
Een verfrissende laag alcoholische IPA die je de
hele nacht fris houd.

Bitterheid
Bitter, verfrissend, citrus

Blik

Wisselblik

BrewDog Punk IPA (5.4%)

Een Belgische blonde met pit. Vertrouwde
Waalse charme en een frisse citrus twist. Een
dorstlessend blijvertje met karakter om van te
houden.

Van Moll Wanderlust (0.3%)

Zeker geen Belgisch Blondje. Zeer doordrinkbare
‘limoncello blond’ met wat bitter van de citroen.
Een klein beetje biscuit-achtig, en citroen
meringue taart.

Biere Etagiere

Van Moll Toewijding (6.5%)

Waalse gist als stevige basis. Vlierbloesem,
kamille, sinaasappelschil en koriander maken
hem streetwise. Uniek, gewaagd, maar altijd
in balans.

‘t Uiltje Prima Donna (5.0%)

Vraag naar onze borrelplanken.

Aroma van tropische vruchten, aangevuld met
een vleugje karamel. In de smaak domineert
prikkelende, harsachtige Nieuw-Zeelandse hop:
een fruitige smaakexplosie.

Van Moll Triple Trouble (8.5%)

Bitterheid

Vraag naar ons wisselend assortiment speciaalbieren op blik.

Tropisch fruit, karamel

Bitterheid

La Trappe Trappist draagt het exclusieve label Authentic Trappist Product.

Fris, hoppig, lichtbitter

Een garantie dat het trappistenbier onder toezicht van monniken wordt
gebrouwen binnen de muren van het klooster en dat een deel van de opbrengst
naar goede doelen gaat. Puur en eerlijk. En dat proef je.

Onze bieren

Tap

Bavaria Premium Pilsener (5.0%)
Een verfrissend, zuiver en goed door-drinkbaar
pils met tonen van granen en fruit. Dorstlessend
helder lichtblond bier met een aangename bitter
in de afdronk.

Bitterheid
Licht, fruitig, granen

La Trappe Blond (6.5%)

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

Bitterheid
Blond, moutig, zoet, bitter

Bavaria IPA (0.0%)

Een verrassend toegankelijk 0.0% bier met
een hoppig karakter. Gebrouwen met 4 unieke
hopsoorten en natuurlijk mineraalwater uit
eigen bron.

Bitterheid
Hoppig, citrus, subtiel bitter

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

Swinckels’ - Superieur Pilsener (5.3%)
Dorstlessend superieur volmout pilsener gebrouwen
met Cascade-hop uit de Amerikaanse Yakimavallei. Rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte
afdronk met verfijnde bitters.

Bitterheid
Volmout, rijk, helder

La Trappe Isid’or (7.5%)

Amberkleurig trappistenbier met een gebroken
witte schuimkraag. De harmonieuze smaak begint
fruitig en gaat over in moutige karamel; een perfecte balans tussen complexiteit en eenvoud.

Bitterheid
Fruitig, stevig, karamel, bitter

Bavaria Radler Lemon (0.0%)

Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije
bierdrank op basis van bruisend natuurlijk
citroenwater en Bavaria bier. Fris-zoet, licht,
granig en fruitig en bovenal verfrissend.

Bitterheid
Friszoet, citroen, bier, 0.0%

0.2 Ltr

La Trappe Witte Trappist (5.5%)

Het enige trappistenwitbier van de wereld.
Goed doordrinkbare, bruisende en frisse
dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren,
kruidigheid en een prikkelende afdronk.

La Trappe Dubbel (7.0%)

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

Cornet Oaked Blond (8.5%)

Cornet, Oaked blond: krachtig en toch
verrassend zacht dankzij de toevoeging van
eikenhouten ‘oaked’ snippers tijdens het
brouwen.

Bitterheid
Fris, moutig, prikkelend

Bitterheid
Stevig, volmout, karamel

Bitterheid
Krachtig, verrassend zacht

Wisseltap

Vraag naar ons wisselend assortiment speciaalbieren op tap.

Fles

La Trappe PUUR (4.5%)

Biologisch en bovengistend trappistenbier met
een mooie stevige schuimkraag. Blond van
kleur en ongefilterd. Fris fruitig en hoppig bier
met een aangename bitterheid en een milde,
droge afdronk.

Bitterheid
Fris, doordrinkbaar, biologisch

La Trappe Tripel (8.0%)

Klassiek trappistenbier met een krachtige en
volle smaak. Een belegen donkerblond bier met
kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter
en een afdronk met verfijnde bitters.

La Trappe Quadrupel (10.0%)

Het originele, donkere trappistenbier, zwaar
en stevig met een volle, verwarmende, intense
smaak. Moutig met zoete tonen van dadels,
vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk.

La Trappe Nillis (0.0%)

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

De Nieuwe Bavaria (0.0%)

Een verfrissend 0.0% bier dat smaakt als
pils. Dit komt doordat we met een nieuwe
brouwmethode, de alcohol onder zeer lage
temperatuur uit het bier halen.

Bavaria Wit (0.0%)

Fris en fruitig geheel alcoholvrij, troebel witbier
met een kruidige ondertoon. Dorstlessend en
soepel alcoholvrij witbier met een volle smaak
en zachte dronk.

Bitterheid
Blond, zoet, fruitig, bitter

Bavaria Radler Lemon (2.0%)

Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters
en Bavaria bier. Friszoete dorstlesser met
natuurlijke
vruchtensappen,
onvervalst
bierkarakter, alcoholbite en frisse afdronk.

Bitterheid
Fris, zoet, citroen, bite

Weihenstephaner Hefeweissbier (5.4%)
Bitterheid
Donker, zwaar, stevig, zoet

Bitterheid
Fruitig, moutig, karamel,
bitterheid

Bitterheid
Verrassend, frisbitter

Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

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

De Molen Water & Vuur (6.0%)

Een mooi gebalanceerde troebele NEIPA met
een tropische neus en door het gebruik van
de Citra en Lemondrop hopsoorten een goede
citrus afdronk.

Cornet Oaked Alcohol-free (0.3%)
Een blond Belgisch speciaalbier van 0.3%.
Laag in alcohol, maar vol van smaak door de
rijping op eikenhouten snippers.

Omer Traditional Blond (8.0%)

Blond bier van hoge gisting met nagisting
op fles. Krachtig en fris blond bier met een
verfijnd fruitig aroma, een stevige body en
een subtiele bitterheid in de afdronk.

Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig

Bitterheid
Citrus, tropische vruchten

Bitterheid
Maximaal Oaked, minimaal
alcohol

Bitterheid
Stevig, fruitig, bitter
Aziatische keuken, visgerechten

