
SPECIAAL BIEREN

Tongerlo Blond € 4,75
Koperkleurig  abdijbier  met  een  zachte,  zoetige  aanzet.
Volmondig, met lichtdroge afdronk. Authentiek abdijbier.
De  eeuwenoude  traditie  van  de  Norbertijnen  van  Tongerlo
leeft verder in dit officieel erkend Belgisch abdijbier. 
Hergist op fles. De hergisting op fles zorgt voor een intensere
smaak en aroma, alsook een langere bewaartijd.
(ALC 6% vol)
Brouwerij Haacht te Boortmeerbeek

Tongerlo Bruin € 4,75
De Tongerlo Bruin van brouwerij Haacht is een erkend Belgisch
abdijbier. Het bier won een zilveren medaille op de Asia Beer
Awards 2013 in de categorie 'Brown Ale'.  De Tongerlo Bruin
heeft  een mooie  donkerbruine kleur  met  een romige,  witte
schuimkraag.  Na  een  zoete,  volmondige  aanzet  volgt  een
zoetige  hoofdsmaak,  met  vanille  en  gebakken  banaan.  De
nasmaak  wordt  gekenmerkt  door  een  gebrande  bitterheid,
met toetsen van fondantchocolade. Dit bier wordt het beste
geschonken  op  een  temperatuur  van  10 °C.  en is  lekker  bij
lamsvlees, wild en in stoofpotjes. 
(ALC 6,5% vol)
Brouwerij Haacht te Boortmeerbeek

Prior Tongerlo € 5,40
Goudgeel abdijbier met een hoppig aroma en kruidige, fruitige
toetsen.  Volmondig,  zachte  aanzet  en  aangenaam  bittere
afdronk.  De  eeuwenoude  traditie  van  de  Norbertijnen  van
Tongerlo leeft verder in dit officieel erkend Belgisch abdijbier.
De hergisting op fles zorgt voor een intensere smaak en aroma,
alsook een langere bewaartijd. 
Het bier is van het type Tripel.
(ALC 9% vol)
Brouwerij Haacht te Boortmeerbeek

Keizer Karel Goud Blond € 4,90
Keizer Karel  Goud Blond heeft een licht zoete,  toegankelijke
smaak  waarbij  je  duidelijk  het  maïs  proeft.  Een  aangename
smaak met karakter en prettig eenvoudig gehouden. Gewoon
genieten zonder dat je smaak papillen tot het uiterste worden
gedreven. De blonde variant stelt de zonsopgang voor en het
zonnegouden bier verrijst in je bokaal. 
Een witte subtiele schuimkraag dekt het geheel af. Keizer Karel
Goud Blond heeft een fruitige zoete geur van groene appel en
vanille. Verder heeft het tonen van noten en peper in zich. 
(ALC 8,5% vol)
Brouwerij Haacht te Boortmeerbeek
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Keizer Karel Robijn Rood € 4,90
Keizer  Karel  Robijn  Rood  is  een  donker  bier  met  een
alcoholpercentage van 8,5% en wordt het best geschonken op
een  temperatuur  van  8  graden.  Robijn  Rood  staat  symbool
voor de zonsopgang. 
Dit bier werd in 1999 op de markt gebracht ter vervanging van
de oorspronkelijk donkere Keizer Karel.
(ALC 8,5% vol)
Brouwerij Haacht te Boortmeerbeek

Ommegang Keizer Karel € 4,90
Ommegang  is  een  strogeel  bier  van  hoge  gisting  met  een
aroma van citrusvruchten. De bloemige en kruidige smaak van
de  drie  gebruikte  hopsoorten  loopt  uit  in  een  complexe
bitterheid. Met hergisting in de fles. Ommegang verwijst naar
de  Ommegang  van  Brussel,  waarvan  de  Keizer  Karel-bieren
sinds meer dan 10 jaar trouwe partner zijn. De Ommegang van
Brussel brengt jaarlijks de blijde intrede van Keizer Karel met
zijn gevolg in 1549 opnieuw tot leven.
(ALC 8% vol)
Brouwerij Haacht te Boortmeerbeek
 

Chimay Rood € 4,90
Het bier heeft een licht fruitige abrikozengeur. De smaak is te
omschrijven  als  zijdezacht   met  een  lichte  bittere  noot.  De
schuimkraag  is  stevig  en  romig. De  Rode  Chimay,  ook  wel
Chimay Première  genoemd,  is  het  eerste  bier  dat  werd
gebrouwen in de abdij van Notre-Dame in Scourmont. Het bier
werd  door  de  Paters Trappisten gebrouwen  in  1862.  Het
hedendaagse recept van de Rode Chimay is samengesteld door
Pater Theodoor toen de brouwerij  heropende na de tweede
wereldoorlog
(ALC 7% vol)
Abdij Notre-Dame de Scourmont te Chimay

Chimay Wit € 5,35
Chimay Wit is de Tripel van abdijbrouwerij Chimay en heeft de
naam ‘Cinq  Cents’.  Het  goudgele  bier  heeft  een  zeldzaam
evenwicht en een zachte bitterheid. De aroma’s van het bier
hebben fruitige toetsen van rozijnen, muskaatdruiven en zelfs
appels. 
Het Belgische trappistenbier word gebrouwen in de Abdij van
Chimay  volgens traditionele brouwprocessen.  Het  best  te
drinken uit het originele bierbokaal   van Chimay! 
(ALC 8% vol)
Abdij Notre-Dame de Scourmont te Chimay

http://www.biernet.nl/algemeen/weetjes/wat-is-trappistenbier
http://www.drankgigant.nl/glazen/bier-glazen/chimay-bierbokaal-5126.html
http://www.drankgigant.nl/glazen/bier-glazen/chimay-bierbokaal-5126.html
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Chimay Blauw € 5,50
Blauwe Chimay heeft een geur van pruimen en suiker met een
lichtelijk aroma van alcohol. Het bier smaakt licht bitter met
noten  van donkerfruit  en  mout  met  een  langdurige  intense
afdronk.
De Blauwe  Chimay,  ook  wel  bekend  als Grande  Réserve,  is
een trappistenbier met  een krachtig  aroma. Het  bier  werd in
eerste instantie gebrouwen als kerstbier, dit verklaart waarom
 het jaartal op de fles vermeld staat.
(ALC 9% vol)
Abdij Notre-Dame de Scourmont te Chimay

Rochefort 6 € 5,60
Rochefort 6 is van de 3 trappisten van de abdij Notre Dame de
Saint-Rémy het zachtste en meest droge bier.  Rochefort 6 is
altijd  moeilijk  te  krijgen.  Op de kaart  van  vele  horecazaken
staat deze “6” er niet op.
 De 6 betekent eigenlijk 7,5 % vol. alc., de 8 heeft 9,2 % vol. alc.
en de 10 piekt op 11,3% vol. alc. Het wordt gebrouwen met
bronwater  van  binnen  de  abdij.  Broeder  Pierre  gebruikt  2
mout-  en  2  hopsoorten.  Dit  geeft  de  speciale  Rochefort-
smaak. 
(ALC 7,5% vol)
Abdij Notre-Dame de Saint-Remy te Rochefort

Rochefort 8 € 5,80
Rochefort 8 is een biertje met een alcoholpercentage van 9,2%.
Het  hakt  er  dus  flink  in!  Het  beste  kun  je  dan  ook  rustig
genieten van dit biertje en zijn complexe smaak.
 De “8” in de naam slaat dus niet op het alcoholpercentage,
maar op het stamwortelgehalte (in oude belgische eenheden
weergegeven). Rochefort 8 is ook het meest verkochte biertje
van de Rochefort reeks.
(ALC 9,2% vol)
Abdij Notre-Dame de Saint-Remy te Rochefort

Rochefort 10 € 7,40
De Rochefort Trappist 10 is een krachtig bruin bier met een
dieprode  gloed.  Het  is  een  zeer  krachtig  bier  met  een
levendig karakter. Het aroma is fruitig en moutig. De smaak
van  het  bier  is  zoet-bitter.  Daarbij  zorgt  het
alcoholpercentage  van  11.3%  voor  een  warme  en  en  rijk
karakter. 
Heerlijk bij rood vlees, wild of gevogelte en verrassend om te
schenken bij het dessert.
(ALC 11,3% vol)
Abdij Notre-Dame de Saint-Remy te Rochefort

http://www.biernet.nl/algemeen/weetjes/wat-is-trappistenbier
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Floreffe Blond € 5,35
De Floreffe Blond wordt gebrouwen met putwater en gemoute
lentegerst. Tijdens het koken wordt kandijsuiker toegevoegd.
Na  de  gisting  en  bewaring,  wordt  het  bier  mechanisch
gezuiverd in een centrifuge.  Zelfs  heel  koud kan het  lichtjes
troebel zijn.  Zo behoudt de Floreffe Blond zijn onnavolgbaar
boeket  en  zijn  aroma’s.  Eerst  snuift  men  mout  en  fruitige
toetsen op. De bitterheid komt van een subtiele mengeling van
de beste hopsoorten. De aanzet is krachtig, mar gaat over in
een gevoel van zachtheid en eindigt in een finale van zoethout.
(ALC 6,5% vol)
Brasserie Lefebvre

Floreffe Dubbel € 5,35
De  Floreffe  Dubbel  wordt  met  verschillende  moutsoorten
gebrouwen.  Hieraan heeft zij  haar smaak en bruine kleur te
danken. De traditionele brouwmethode van de monniken van
de  abdij  in  Floreffe  wordt  nog  altijd  gevolgd.  De  Floreffe
dubbel  is  in  haar  kleur  donkeramber  met  lichtbruine
schuimkraag. In haar geur fruitig en moutig en in haar smaak
proef je de donkere vruchten van de geur terug met hop en
gerst  op de achtergrond.  Dit  bier  wordt uitgeserveerd  op 8-
12°C  
(ALC 6,5% vol) 
Brasserie Lefebvre

Barbãr € 6,50 

Barbãr is een goudkleurig bier met een smeuïge schuimkraag
en  een  krachtige  neus.  De  smaak  van  honing  is  duidelijk
aanwezig  en  werd  rijkelijk  gecombineerd  met  toetsen  van
bloemen, kruiden en citrusvruchten. De aanzet is breed, maar
niet  zwaar  dankzij  het  gebruik  van  zachte  tarwe.  De
honingsuiker die men tijdens het koken van de mout toevoegt,
wordt gegist en dus omgezet in alcohol. Het resultaat is een
zacht,  maar  niet  gesuikerd  bier  met  een  lichtzure  toets  die
zorgt  voor  een verfrissende smaak.  De afdronk is  subtiel  en
geraffineerd, maar niet bitter.
(ALC 8% vol)
 Brasserie Lefebvre

Moeder Overste Tripel € 5,90
“Moeder Overste” is een tripel met 8% alc./vol. Met zijn volle
en  geestrijke  smaak  is  het  waarschijnlijk  een  van  de  beste
brouwsels  van  de  Brouwerij  Lefèbvre.  Sinds  ruim  15  jaar
genieten Vlaanderen en Nederland met volle teugen van dit
hemels bier. Moeder Overste” draagt een goudkleurig kleed en
parfumeert  zich met  kruiden,  hout-  en fruitgeuren gemengd
met mout en een fijne bitterheid. Het bier kan koud gedronken
worden  op  5°C  of  licht  gechambreerd  op  10°,  naar  eigen
smaak. Geniet ervan, maar met mate. 
Brasserie Lefebvre
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Grimbergen blond € 4,35
Grimbergen  is  een  erkend  Belgisch  abdijbier  dat  wordt
gebrouwen volgens een eeuwenoud recept. Nadat de abdij van
Grimbergen in 1128 werd gesticht door de Heilige Norbertus,
brandde het in de loop der eeuwen maar liefst drie keer geheel
af.  Telkens werd ze opnieuw heropgebouwd. Naast de abdij
heeft ook het recept van hun bier de tijd en alle beproevingen
doorstaan. Vandaag de dag is het een levendig brouwsel met
een  eigen  karakter.  Grimbergen  blond  is  een  okerblond
abdijbier,  licht  fruitig,  evenwichtig  zoet-bitter  en  met  een
uitgesproken  volronde  smaak.  De  grondstoffen  van
uitstekende  kwaliteit  zijn  de  rijkdom  van  dit  blonde  hoge
gistingsbier.
(ALC 6,7% vol)
Brouwerij Alken-Maes

Grimbergen Dubbel € 4,35
Grimbergen  Dubbel  heeft  een  licht  zoetige  smaak.  De
mengeling  van  verschillende  moutsoorten  geeft  Grimbergen
Dubbel deze typische dieprode "Bourgogne" kleur.
Grimbergen Dubbel is een zoet-bitter bier met veel volheid en
toetsen  van karamel.  Het  is  een  heel  rijk  bier  met  dubbele
gisting waarvan u optimaal kan genieten in uw vrije tijd. 
(Alc. 6.5% vol.)
Brouwerij Alken-Maes

Ciney Blond € 5,25
Het is maar weinig bieren gegeven om in enkele jaren tijd een
volledig  bierland  zoals  België  te  veroveren.
Op  23  juni  1978  werd  de  allereerste  Cuvée  de  Ciney  Blond
(want zo noemde het bier toen nog) getapt in café "Rubens",
een klein cafeetje gelegen onder de kerktoren van het Waalse
dorpje Ciney. Roger Demarche, die aan de basis van het bier
lag, reed vanaf toen van dorp naar dorp om zijn bier aan de
man te brengen. Het succes laat niet op zich wachten en amper
twee jaar later wordt er ook een bruine variant van dit bier op
de markt gebracht.
(ALC 7% vol)
Brouwerij Alken-Maes

Ciney Brune € 5,25
Ciney Brune is een bier van hoge gisting. Het donkerbruine bier
heeft  rode  tinten  en  de  afdronk  is  volmondig  en  zacht.  De
zachte  en  fijne  bitterheid  word  goed  afgemaakt  door  de
fruitige smaak. Het beste te drinken uit het Ciney bierglas! 
(ALC 7% vol)
Brouwerij Alken-Maes

http://www.drankgigant.nl/glazen/bier-glazen/ciney-bierglas.html
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Westmalle Tripel € 5,30
Het is  een  complex  bier  met  veel  fruitigheid,  je  proeft  rijpe
banaan en een fijne hopbitterheid. Het mondgevoel is rond en
vol.  Een  subtiele  zoete  toets  die  wordt  gedragen door
fruitigheid  en  bitterheid.  De  afdronk  is  lang,  droog  en
aangenaam  bitter.  Westmalle  Tripel  wordt  ook  wel  de
''moeder  van  alle  tripels''  genoemd. Westmalle  Tripel werd
voor het eerst in 1934 in de abdij van Westmalle gebrouwen
naar  aanleiding  van  de  ingebruikname  van  de  nieuwe
brouwzaal
(ALC 9,5% vol)
Abdij Onze-Lieve- Vrouw van het Heilige Hart te Westmalle

Westmalle Dubbel € 5,10
De dubbel van Westmalle  is tegelijkertijd naamgever  van de
gehele categorie en stijl; het is Westmalle geweest die de term
als  eerste  is  gaan  gebruiken  en  het  behoeft  dan  ook  geen
betoog dat de huidige dubbel hét referentiekader is voor al die
andere.  Westmalle  dubbel  is  een  donker,  eerder  roodbruin
trappistenbier  met  nagisting  in  de  fles  en  heeft  een
alcoholgehalte  van  7% per  volume.  Sinds  1856  brouwen  de
monniken  naast  hun  maaltijdbier  een  donkere  trappist:  het
recept  wordt  in  1926  aangepast.  Daar  ligt  de  basis  voor  de
huidige dubbel, een droom van een bier, een vloeibaar gebed.
(ALC 7% vol)
Abdij Onze-Lieve-Vrouw van het Heilige Hart te westmalle

Brugse Zot Blond € 5,20
Brugse  Zot  Blond is  een  goudblond  bier  met een  rijke
schuimkraag en een fruitig en kruidig aroma. Het bier wordt
gebrouwen  met  vier  verschillende  moutsoorten en  twee
aromatische  hopvariëteiten  die  het  bier  een  unieke  smaak
geven. Brugse Zot is een natuurlijk bier, dat ontstaat uit een
selectie van alleen de beste ingrediënten. De hergisting op fles
zorgt er bovendien voor dat het bier een langere natuurlijke
houdbaarheid heeft. 
(ALC 6% vol)
Brouwerij De Halve maan

Brugse Zot Dubbel € 5,20
Brugse zot Dubbel is in de mond droog met een licht zoetje van
stroop.  De  smaak  is  aantrekkelijk  zacht,  maar  met  een  vol
mondgevoel.   .  Het  bier  wordt  gebrouwen  met  zes  speciale
moutsoorten, die het bier een uniek en rijk aroma geven. Er
werd gekozen voor de wereldvermaarde Tsjechische Saaz hop
uit Zatec, wat het bier een unieke bittere toets geeft. Brugse
Zot  Dubbel  is  een  volmondig  en  zwaarder  bier  dat  de
liefhebbers aanspreekt. 
(ALC 7,5% vol)
Brouwerij De Halve Maan

http://www.biernet.nl/algemeen/weetjes/wat-is-trappistenbier
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Kasteelbier Blond € 5,10
Dit bier, vernoemd naar het kasteel van Ingelmunster, wordt
nog vaak bij de oude naam genoemd, namelijk Kasteelbier. Het
bier  overweldigd  niet  door  een enorm scala aan smaken en
aroma's,  maar  dat  geeft  de  Kasteel  Blond  wel  haar
duidelijkheid: je weet wat je krijgt. Dit bier is gebrouwen met
enkel de 4 basisgrondstoffen;water, mout, hop en gist. Het is
een  prettige  bittere  frisse  blonde  doordrinker  die  het  best
koud  geschonken  wordt  op  zo'n  6°C.  Een  heerlijk  zomers
terrasbier wat zeker in gezelschap gedronken moet worden. 
(ALC 7% vol)
Brouwerij van Honsebrouck te Ingelmunster

Kasteelbier Rouge € 5,60
Kasteel  Rouge  is  het  fruitige  broertje  van  de  Kasteelbier
familie. De brouwer, die ruime ervaring heeft met Lambic en
fruitbier, vermengt Kasteel Donker met bier dat zes maanden
heeft  gerijpt  met  echte  krieken  een  zuurder  variant  van  de
kers. Het bier verkrijgt zo niet alleen een fruitig aroma maar
ook een briljante donkerrode kleur.
(ALC 8,5% vol)
Brouwerij van Honsebrouck te Ingelmunster

Kasteelbier Donker € 5,60 
Kasteelbier  donker,  is  een  donker,  artisanaal  bier,  zacht  en
mild,  vol  en romig  van smaak.  Het  is  gebrouwen met  100%
mout  waaronder  veel  donkere  mouten  en  donkere
kandijsuikers. Gehopt met Engelse hoppen en na twaalf weken
lagering afgevuld op de fles. De flessen worden dan nog zes
weken te ruste gelegd voor ze de brouwerij verlaten.
(ALC 11% vol)
Brouwerij van Honsebrouck te Ingelmunster

Kasteelbier Tripel € 5,60
Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat Kasteelbier tripel staat als
een huis, of als een kasteel zo u wilt. Feit is dat het bier met
haar kloeke een alcoholgehalte van 11% per volume behoort
tot  de  zwaarste  bieren  die  je  vinden  kunt,  en  desondanks
voldoende complexiteit bezit om er elke keer weer iets nieuws
aan te ontdekken. Met recht een adellijk bier van uitstekende
afkomst! 
Het plaatsje Ingelmunster, waar de brouwerij  staat,  ontleent
haar  naam aan Engelse monniken die hier  rond de zevende
eeuw een klooster bewoonden – Anglo Monasterium – en op
de plaats van dat klooster staat nu een wonderschoon kasteel
dat het bezoeken meer dan waard is. U kunt wel raden waar
het bier haar naam aan ontleent!
(ALC 11% vol)
Brouwerij van Honsebrouck te Ingelmunster
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Kasteelbier Cuvee € 6,00
Cuvée du Château evenaart de smaak van een tien jaar gerijpte
Kasteel Donker. De smaak van het bier neigt naar porto. Deze
‘premier  cru  classé’  werd  ontwikkeld  op  basis  van  een
‘quadrupel’. In dit type sterk, zoet tot bitter donkerbruin bier
geeft de mout de boventoon aan. De Cuvée du Chateau heeft
de kenmerken van gemadeiriseerd bier, met eerst toetsen van
geroosterde  en  gekarameliseerde  mout,  gevolgd  door  een
delicaat  hopbitter  in  de  afdronk.  Een  volwaardig
gastronomisch bier. 
(ALC 11% vol)
Brouwerij van Honsebrouck te Ingelmunster

Brigand € 5,90
Brigand Blond heeft een volle, licht bittere smaak. De afdronk
is fris en aangenaam. 
De Brigand is vernoemd naar de Vlaamse boeren die in 1798
de Franse soldaten (Sansculotten) uit Ingelmunster verdreven.
Net  als  de  vrijheidsstrijders  van  weleer  is  Brigand  sterk  en
krachtig! De geur heeft een kruidige, bloemige frisheid. Dit bier
is heerlijk bij kalfsgerechten en vis. 
(ALC 9% vol)
Brouwerij van Honsebrouck te Ingelmunster

Gouden Carolus Classic € 5,30
Gouden  Carolus  Classic  vindt  zijn  oorsprong in  de  rijke
Mechelse traditie. Elke Belgische stad had haar brouwerijen en
eigen stadsbier. Zo dronken de Mechelaars “den Mechelschen
Bruynen”.  Mechelen,  in  die  periode  hoofdstad  van  de
Nederlanden, had haar brouwersgilde en de leden stonden op
hun  eer  van  brouwer om  voor  de  Keizer  het  beste  bier  te
brouwen. Een  oude  Mechelse  kroniek  meldt  dat  dit Groot
Keizersbier,  “Gouden  Carolus”  genoemd naar  de  gouden
munten  van  Keizer  Karel, vooral  bij  de  vossenjacht  werd
gedronken “daar dit  zowel  de ruiters als  de paarden in volle
vuur  bracht  en  ze  deed galopperen zodat  de jacht  steeds  in
beste stemming verliep”. 
Dit  “Groot  Keizersbier”  wordt  nog  steeds  in  de Mechelse
brouwerij  Het  Anker  gebrouwen.
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.  Hierdoor  is
het uiterst  geschikt in combinatie met culinaire specialiteiten
zoals  stoverijen,  wild,  patés  en zelfs  sabayon. Na  eerdere
prestigieuze  onderscheidingen te  hebben  behaald  werd  dit
bier in 2010 uitgeroepen tot “World’s Best Dark Ale”.
(ALC 8,5% vol)
Brouwerij Het Anker te Mechelen
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Gouden Carolus Tripel € 5,30
Dit  goudblonde bier  werd eerst  gebrouwd voor  het  kapittel
van de ridders van het Gulden Vlies in 1491.  Nog altijd wordt
Gouden Carolus Tripel gebrouwd volgens de traditie met rijke
gerst en fijne hop, waarvan een deel gemacereerd en wordt
een maximum aan aroma behouden.  Uitsluitend gebrouwen
met de beste bleke mout heeft dit bier, samen met de kruiden
die tijdens het kookproces worden toegevoegd, een zeer apart
karakter en een volmondige smaak die dorstlessend is dankzij
het evenwichtig hoppen.  Wie houdt van de zuivere,  keurige
smaak  van dit  zwaarder,  ietwat  kruidig  en  doch verfrissend
goudblonde bier, schenkt het zachtjes in één beweging uit aan
een temperatuur rond de 7-8° C.
(ALC 9% vol)
Brouwerij Het Anker te Mechelen

Lucifer € 6,00
Het succes van Duvel  is niet onopgemerkt  gebleven, en vele
brouwerijen brengen tegenwoordig een vergelijkbaar type uit
met  een  even  vergelijkbare  naam.  Lucifer  is  hierop  geen
uitzondering. Dit bier van hoge gisting brouwt men van bleke
mouten,  ruwe granen,  een portie  bleke kandijsuiker  en  een
rijkelijke  dosis  verfijnde  hop.&lt;br&gt;  Het  resultaat  is  een
degustatiebier met een droge, hoppige aanvang, een delicaat
aroma en een aangename volmondige afdronk.
(ALC 8% vol)
Brouwerij Het Anker te Mechelen

Leffe Blond € 3,90
Leffe  Blond  heeft  een  zoetige  en  fruitige  smaak  waar  een
vleugje bitterheid doorschemert, met een pittige afdronk van
sinaasappel.
Leffe Blond is het vlaggenschip van Leffe. Het unieke recept is
de vrucht van eeuwenoude brouwkunsten. Het bier dankt zijn
lichte kleur  aan  het  gebruik  van bleekmout.  Dit  goudblonde
bier is een dorstlessend aperitief en valt hierdoor in de smaak
bij zowel mannen als vrouwen .
(ALC 6,6% vol)
Brouwerij AB InBev

Leffe Dubbel € 3,90
Leffe  Dubbel-Bruin  heeft  een  volle  lichtzoete  en  moutige
smaak  van  vanille,  kruidnagel,  toffee  en  karamel  met  een
droppige  achtergrond.  Leffe  Dubbel-Bruin  is  een  authentiek
abdijbier.  In  de  middeleeuwen  werd  er  bier  gebrouwen  uit
gezondheidsoverwegingen.  Bier  drinken  hielp  vroeger  als
preventie tegen tyfus en andere dodelijke epidemieën die door
vervuild water werden verspreid.
Leffe Bruin is erg lekker bij kruidige en zoete gerechten.
(ALC 6,5% vol)
Brouwerij AB InBev
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Hoegaarden Witbier € 4,00
Hoegaarden is het originele witbier. Het is een echt tarwebier.
Hieraan ontleend Hoegaarden zijn ‘bleke’ uiterlijk. Hoegaarden
dankt  haar  mistige,  witgele  uiterlijk  aan  het  ongefilterde
brouwproces. Het originele witbier wordt gearomatiseerd met
koriander  en gedroogde sinaasappelschillen  die het bier  een
aangenaam fruitig en dorstlessend karakter geven.
(ALC 4,9% vol)
Brouwerij De Kluis

Verboden Vrucht € 4,90
Toen Pierre Celis nog de roerstok hanteerde in brouwerij  De
Kluis schiep hij  pareltje  na pareltje.  Het meest  bekend werd
zijn Hoegaarden wit, dat lange tijd synoniem met witbier was.
Maar ook aan zwaardere bieren waagde hij zich: zo kwam het
dat hij zich liet inspireren door het Bijbelse scheppingsverhaal
en met Verboden Vrucht op de proppen kwam. &lt;br&gt;Het
is een echt degustatiebier van hoge gisting met hergisting op
de fles. Net als vrijwel al zijn scheppingen kent ook deze Vrucht
een  kruidig  korianderaccent,  met  een  toets  van  vanille  en
chocolade.  Het  smaakt  zowel  zoet  als  droog,  waarbij
uiteindelijk het droge overheerst. 
(ALC 8,5% vol)
Brouwerij De Kluis

Pilaarbijter Bruin € 5,75
Pilaarbijter Bruin is een Belgisch bier van hoge gisting en wordt
gebrouwen door Brouwerij  Bavik in opdracht van het Bisdom
Brugge. Het bier is donker van kleur en heeft nagisting op de
fles. Het oude bruine bier is heerlijk zacht, bitter van smaak.
De  naam  Pilaarbijter  is  geïnspireerd  op  een  schilderij
van Pieter Breughel. In dit schilderij zijn 80 spreekwoorden en
gezegdes  uitgebeeld,  links  onderin  op  dit  schilderij  staat  de
pilaarbijter  en  ook  op  het  etiket  van  de  fles  staat  de
afbeelding. Een “pilaarbijter” is een egoïstisch en schijnheilig
persoon, het is een Vlaamse uitdrukking.
(ALC 6,5% vol)
Brouwerij Bavik te Bavikhove

Pilaarbijter Blond € 5,95 
Bier met een ziel. Blond bier met nagisting op de fles, gemaakt
in  opdracht  van  het  Bisdom  Brugge  (cum  licentia  Dioecesis
Brugensis).  Pilaarbijter:  vlaamse  uitdrukking  voor  een
schijnheilige "Ghelije als vander achterspraken eenighe sotten
die niet en dorren(durven) in die kercke ter offerhande gaen of
aelmoesen gheven." (Brant. Der Gotten schip)
Etiket  naar  een  schilderij  van  Pieter  Breughel  de  oude:
"Vlaamse gezegden" (1559)
(ALC 8,5% vol)
Brouwerij Bavik te Bavikhove
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La Chouffe Blond € 4,90
La  Chouffe,  ook  wel  bekend  als  'Kabouterbier',  is  een
sprookjesachtig zwaar  blond  bier  van  hoge  gisting  met
nagisting op de fles. De smaaksensatie die La Chouffe teweeg
brengt kan het best worden beschreven als zoetig, kruidig en
licht  bitter,  niet  ongelijk  aan een 'echte'  tripel.  Kortom:  een
aanrader voor de echte bierliefhebber!
(ALC 8 % vol)
Brasserie d’achouffe te Achouffe

MC Chouffe € 4,90
De Mc Chouffe is het Schotse broertje van de zeer bekende La
Chouffe blonde. De Mc Chouffe is gebaseerd op de Scotch Ale
welke  zijn  reputatie  in  het  Verenigd  Koninkrijk  heeft
verworven  door  meer  alcohol  te  bieden  dan  zijn  Engelse
collega  Ales.  Ook  de  kleur  is  een  stuk  donkerder  dan de
standaard Britse Ales. Deze belgische variant is wederom een
groot succes en biedt iets meer "bite"dan de blonde. Dit bier is
zeker geen bier voor mietjes...
(ALC 8% vol)

Maredsous 6 (blond) € 4,75
Het lichte Maredsous Blond is de eerste creatie ooit. Het bier
wordt  door  de  monniken  nog  steeds  gedronken  bij  het
middagmaal.  Maredsous  Blond  6°  verenigt  diverse  mout  en
hopcomponenten  tot  een  harmonieuze  smaakbeleving.  Een
toets van fruitigheid verrijkt de overwegend friss, lichtbittere
afdronk.  Een  ideale  dorstlesser  met  net  ietsje  meer.
Maredsous  is  het  authentieke  bier  van  de  benedictijner
monniken van de abdij van Maredsous in België. De abdij ligt
in  de  Belgische  Ardennen,  ten  zuiden  van  de  stad  Namen,
naast het pittoreske dorpje Denée. In de abdij van Maredsous
leven, bidden en werken 33 monniken volgens de Regel van de
Heilige  Benedictus.  Deze  traditie  stamt  uit  de  6e  eeuw.  De
abdijbieren  van  Maredsous  worden  nog  altijd  gebrouwen
volgens  het  oorspronkelijke  recept  van  de  benedictijner
monniken.
(ALC 6 % vol)
Brouwerij Duvel Moortgat

Maredsous 8 (bruin) € 4,95
De Maredsous Bruin was oorspronkelijk bestemd als kerstbier,
maar groeide ondertussen uit een vaste waarde. 
Maredsous Bruin 8° met zijn getaande, diepbruine bourgogne-
kleur  herbergt  een  zeer  expressief  palet  aan  aroma's.  Een
royaal  karamelbouquet  wordt  aangevuld  met  meesterlijk
gedoseerde fruit - en kruidtoetsen. Toewijding en gastvrijheid
zijn de belangrijkste waarden in de abdij van Maredsous. 
(ALC 8% vol)
Brouwerij Duvel Moortgat
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Maredsous 10 (tripel) € 5,25
De  Maredsous  Tripel  wordt  in  de  abdij  bij  speciale

gelegenheden  geschonken.  Zijn  elegante  zachtheid  verbergt
het hogere alcoholgehalte en maakt hem tot het abdijbier bij
uitstek voor de ware genieter. 
Maredsous Tripel 10° kleurt diepblond en wordt gekenmerkt
door een zeer fijne, bijna feestelijke,  pareling.  Zuur,  zoet en
bitter smelten perfect samen in en zuivere, volle smaak met
hartverwarmende  afdronk.  Zijn  evenwicht  maakt  van  deze
tripel een dankbaar ingrediënt in de keuken. 
(ALC 10% vol)
Brouwerij Duvel Moortgat

Duvel € 4,95
Duvel is een natuurlijk  bier met een subtiele bitterheid,  een
verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter.  Het aparte
brouwproces,  dat zo’n 90 dagen duurt,  garandeert  een pure
stijl,  een  delicate  pareling  en  een  aangename  alcoholzoete
smaak.  Gerst  is  het  belangrijkste  ingrediënt  van  Duvel.
Gemoute gerst  wordt tot kiemen gebracht en zetmeel breekt
af tot suikers.  Deze suikermassa heet  wort.  In een volgende
stap  wordt  de  wort  gekookt.  Het  bier  krijgt  zijn  typische
bitterheid door de toevoeging van verschillende aromatische
hopsoorten  uit  Slovenië  en  Tsjechië.  Nadien  zorgt  een
centrifuge  ervoor  dat  alle  hopresten  verdwijnen. Duvel  gist
voor een eerste keer in kuipen, bij  20 tot 26°C. De brouwer
gebruikt hiervoor zijn eigen kweekcultuur. Na de rijping in de
lagertanks, waar het bier wordt afgekoeld tot -2°C, is de drank
klaar om te bottelen. Door de toevoeging van extra suikers en
gist  hergist  het  bier  opnieuw  in  de  fles.  Dat  gebeurt  in  de
warme kelders (24°C) en duurt twee weken. Nadien komt het
bier terecht  in koude kelders,  waar het zes weken rijpt.  Pas
wanneer Duvel na 90 dagen zijn rijke smaakpalet heeft bereikt,
mag het de brouwerij verlaten. (ALC 8,5% vol)
Brouwerij Duvel Moortgat

Orval € 6,00
Naargelang  van  de  leeftijd  van  het  bier  in  de  fles,  zal  de
smaakervaring  verschillen.  Zeer  jong  bier  wordt  gekenmerkt
door een bouquet van verse hop, met een fruitige noot en een
uitgesproken bitterheid in de smaak, een lichte sluier en een
minder vaste schuimkraag dan bier dat zes maanden oud is. Dit
heeft dan weer een bouquet dat bestaat uit een mengeling van
gistgeuren en overjarige hop. De bitterheid is meer verspreid
en  de  smaak  evolueerde  naar  een  lichte  zurige  toets,  met
snuifjes gist en karamel. Bier van zes maanden en ouder, dat
zonder  het  bezinksel  wordt  geserveerd,  ziet  er  bijzonder
glanzend  uit.  Het  zal  minder  glanzen  als  het  op  een
temperatuur van 7° tot 8° wordt geschonken.
(ALC 6,2% vol)
Abdij Notre-Dame d’Orval te Villersdevant-Orval
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Corsendonk Agnus Tripel € 4,90
De abdij van Corsendonk dateert al van 1398 en de monniken
die de abdij door de eeuwen heen hebben bewoond, waren
wijd  en  zijd  bekend  vanwege  hun  indrukwekkende
vakmanschap als  het  ging om het kopiëren van schetsen en
geschriften, de Latijnse taal,  de Bijbelstudie en uiteraard het
brouwen van bier. Na de Franse Revolutie,  toen de abdij  en
brouwerij  werden  onteigend  en  verkocht,  neemt  de  familie
Keersmaekers  met  liefde  het  brouwen  van  Corsendonkse
bieren  op  zich.  Tegenwoordig  wordt  het  bier  in  het  Waalse
Purnode  bij  Brasserie  Du  Bocq  gebrouwen,  dat  een  rijke
historie heeft op het gebied van abdijbieren. 
(ALC 7,5% vol)
Brasserie Du Bocq

Corsendonk Pater Dubbel € 4,90
Corsendonk Pater is een bier van hoge gisting met hergisting op
de fles. Hij is donker van kleur en de smaak is vol, fruitig en
met een moutige hint. Het bier heeft een kruidige, lichtdroge
afdronk.  Pater  heeft  een  complex  aroma  met  geuren  van
donker fruit, noten, appel, karamel en rozijnen. Het donkere
fruit komt ook een beetje terug in de smaak. Erg lekker om te
drinken met gevogelte of als aperitief. Met zijn 7,5% alcohol is
Pater een vrij zwaar bier.
(ALC 7,5% vol)
Brasserie Du Bocq

Deugniet € 5,25
In  al  zijn  eenvoud  is  Deugniet  een  bier  van  formaat.  Het
alcoholpercentage is bescheiden, het kent een alcoholgehalte
van 7,3% per volume. Toch maken de smaakkarakteristieken
het een bier dat je stilletjes wegvoert van waar je mee bezig
was, inderdaad een bier om bij weg te dromen!
Het wordt met liefde en toewijding gebrouwen in het Waalse
land, vlak bij het schilderachtige Namen. De familie Belot, die
al  vijf  generaties  al  haar  ziel  en zaligheid in  haar  producten
legt, is terecht fier op dit bier. Fijn weetje: hetzelfde bier kunt
u  vinden  onder  de  naam  ‘triple  Moine’,  oftewel  ‘tripel  in
monnikenstijl’, in Franssprekende streken. 
(ALC 7,3% vol)
Brasserie Du Bocq

Duchesse De Bourgogne € 4,60
De  Duchesse  de  Bourgogne  is  een  zoet-fruitig  bier  met  een
(behoorlijke)  zure  afdronk.  Dit  is  een  bier  gemaakt  voor  en
door liefhebbers van dit hemelse vocht. Kwaliteit staat voorop
bij de Verhaeghe brouwerij. Dus dit bier krijgt daarom ook alle
tijd  (18  maanden!)  de  tijd  om zich  te  ontwikkelen.  Dit  bier
heeft een prachtige diep robijn rode kleur.
(ALC 6,2% vol)
Brouwerij Verhaeghe te Vichte
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Tripel Karmeliet € 6,00
Karmeliet  wordt  gebrouwen  door Brouwerij
Bosteels in Buggenhout.  Andere  bieren  van  deze  brouwerij
zijn Pauwel  Kwak en Deus.  Het  wordt  geserveerd  in  een
elegant  bierglas  dat  is  versierd  met  een  gestileerde Franse
lelie. Dit glas is ontworpen door Antoine Bosteels, een van de
zaakvoerders  van  de  brouwerij.  De  naam Karmeliet werd
achteraf,  na  de  feitelijke  creatie  van  het  driegranenbier,
gekoppeld  aan  de Karmelieten van Dendermonde die  in  het
begin van de 17e eeuw reeds  een driegranenbier  brouwden.
Wegens  het  grote  succes  wordt  het  bier  ook  gebrouwen
bij brouwerij  Van  Steenberge te Ertvelde.  Door  de  sterk
gestegen vraag naar het bier kon de brouwerij in 2012 de vraag
niet  meer  bijhouden,  waardoor  een  aantal  horecazaken  te
weinig Karmeliet kregen aangeleverd. 
(ALC 8% vol)
Brouwerij Bosteels te Buggenhout

Pauwel Kwak € 6,00
Het  verhaal  van  Pauwel  Kwak  is  al  dikwijls  verteld  maar
verveelt  nooit.  Hij  was een herbergier  in Dendermonde, een
schrander man die het zijn klanten altijd naar de zin trachtte te
maken. Zo bedacht hij voor zijn dagelijks passerende klandizie
die  de  koetsen  mende  een  speciaal  glas,  het  koetsiersglas,
opdat zij hun bok niet hoefden te verlaten, wat overig ens van
hun  bazen  ook  helemaal  niet  mocht.  Het  glas  konden  zij
gemakkelijk  aan  hun  koets  hangen  en  zelfs  met  hun  dikke
handschoenen aan konden zij het gemakkelijk vasthouden. Nu
kan een glas nog zo mooi zijn: als wat er in zit niet te hachelen
is, blijft de klant toch weg. 
Over het bier van Pauwel had alleen niemand wat te klagen en
dus liep het storm aan zijn uitspanning. Nog steeds is het bier,
met  een  alcoholgehalte  van  8%  per  volume  en  een  diepe
amberkleur, zeer gewild. 
Het spreekt dat het glas, dat bol aan de onderkant is en dus
zonder  de  houten  houder  niet  zomaar  op  tafel  kan  staan,
hieraan nog steeds bijdraagt. 
(ALC 8,4% vol)
Brouwerij Bosteels te Buggenhout

Kriek Boon € 4,10
Boon Kriek is een fruitbier en gebrouwen in brouwerij Boon.
Een bier van spontane gisting wat bereid word in eiken vaten.
Het is een bier waar geen zoetmiddelen aan toegevoegd zijn.
Kriek  is  een  zuur  bier  wat  ontstaan  is  door  verschillenden
soorten lambiek en bevat maar liefst tussen de 10% en 25 %
aan  vruchten  sappen.  Heeft  een  mooie  rode  kleur  en  een
heerlijk frisse, zoet- zure smaak. (ALC 4% vol) Brouwerij Boon
te Lembeek
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De Koninck € 3,90
Dit is de smaak van ’t Stad. Van ruige dokken en volle terrasjes.
Van bakfietsen en zomeravonden aan de Schelde. Antwerpen
in een flesje. Zijn bolvormige glas heeft hem het koosnaampje
bolleke  opgeleverd.  Op  z’n  Antwerps  bestel  je  het  als  een
bolleke Keuning. En omdat er in ’t Stad al eens ‘gezwansd’ mag
worden, hebben we nu met een knipoog Antwaarpse Pale Ale
toegevoegd op het etiket. Naar een fris getapt bolleke hoef je
in ’t Stad overigens nooit ver te zoeken. Dit Antwerpse icoon
vind je in elk café en op elk terras.
(ALC 5,2% vol)
Stadsbrouwerij De Koninck te Antwerpen

Sloeber € 5,95
Sloeber  wordt  gebrouwen  bij  Brouwerij  Roman  in
Oudenaarde.  Hier  worden  onder  andere  Romy  Pils  (door
kenners als één van de beste pilseners beschouwd), de Ename
soorten,  de  Adriaen  Brouwer  bieren  en  de  Gentse  Strop
gebrouwen. Sloeber valt in de categorie van sterkere blonde
bieren waarin het gezelschap heeft van Satan, Lucifer, Judas en
natuurlijk den Duvel himself. Een gezellige boel dus. Misschien
wat te makkelijk in de strijd met de uitgesproken marktleider
en duidelijk straffere Duvel, maar ik moet zeggen dat deze mij
toch  net  iets  meer  kan  bekoren.  De  Sloeber  verdient  het
volgens mij om op meer bierkaarten voor te komen. 
(ALC 7,5% vol)
Brouwerij Roman te Oudenaarde  

Ename Tripel € 6,00
Ename Tripel heeft een volle, zachtmoutige smaak die na de
afdronk  bitterig  wordt.  De  droogfruitige  aroma's  doen  aan
ananas denken. Kruidige aroma's beperken zich tot een pittige,
bijna peperige sensatie in de nasmaak.
In Ename, een deelgemeente van Oudenaarde, België, staan de
ruïnes van de abdij van Ename. De geschiedenis van deze abdij
gaat terug tot het Verdrag van Verdun in 843, toen de Schelde
de grens werd tussen Vlaanderen en het Duitse keizerrijk.
In  1063  vestigden  de  Benedictijnenmonniken  zich  in  de
toenmalige burcht en bouwden ze het om tot een abdij.  De
eerste brouwactiviteiten dateren vanaf dan. Dit avontuur was
van vrij korte duur, want tijdens de Franse Revolutie werd alles
met de grond gelijk gemaakt.
Op de plek van de ruïne staat inmiddels een museum, waarvan
Brouwerij Roman sinds 1990 zogenaamde lekensponsor is. Ter
gelegenheid van een openluchtspektakel in de ruïnes in 1990,
brouwde Brouwerij Roman voor het eerst een dubbel- en een
tripelbier onder de naam ‘Ename’. Later, in 1997, kreeg dit duo
er ook een blonde versie bij.
(ALC 8,5% vol)
Brouwerij Roman te Oudeaarde
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Lamme Goedzak € 5,95
De Scheldebrouwerij  is een typisch voorbeeld van een uit de
hand gelopen hobby met een mooi resultaat. Men brouwt er
enkele zeer goede bieren,  waaronder  deze Lamme Goedzak.
Het is vernoemd naar de levensgenieter uit de verhalen van Tijl
Uilenspiegel, de bolle Bourgondiër die van lekker eten en een
goede  kroes  bier  houdt.  Natuurlijk  van  hoge  gisting,
gebrouwen uit bleekmout en gekarameliseerde mout en stevig
gehopt is dit een donkerblond bier voor de liefhebber, die voor
robuuste hopbitterheid niet uit de weg gaat. (ALC 7% vol)
Scheldebrouwerij te Meer

Zeezuiper € 6,00
In  deze  goudblonde,  moutige  tripel  komen  uiteenlopende
smaken in harmonie bijeen en doen dit bier tot grote hoogte
stijgen.  Fris  droog  tot  licht  zoet  met  subtiele  tonen  van
koriander,  de  geur  van  geel  fruit  en  een  verfijnde
hopbitterheid zoals het een echte tripel betaamt.  
Zeezuiper is de smaakvertolking van brouwen met een missie,
wiens naam verwijst naar het natuurgebied dat heel Bergen op
Zoom in de late middeleeuwen van drinkwater voorzag. Een
elegante én nobele dorstlesser.
(ALC 8% vol)
Scheldebrouwerij te Meer

St. Bernardus Abt 12 € 6,50
Als  in  1946  de  abt  van  de  abdij  Sint  Sixtus,  het
trappistenklooster van Westvleteren, besluit om het bier dat
binnen de muren van de abdij  gebrouwen wordt alleen nog
voor eigen gebruik te bestemmen, legt hij de basis voor alle
hedendaagse  abdijbier  brouwerijen.  Hij  besluit  namelijk  een
licentie  af  te  geven  aan  een  lokaal  ondernemer:  onder  de
merknaam  St.  Sixtus  mag  deze  de  bieren  van  Westvleteren
brouwen  en  commercialiseren.  Om  in  te  staan  voor  de
kwaliteit en het uitvoeren van de originele receptuur zo goed
mogelijk  te garanderen,  gaat de brouwmeester  van de abdij
mee over naar de nieuwe brouwerij St. Bernard. Het bier diep
donkerbruin,  met  een  schuimkraag  als  door  een  driesterren
kok geschapen en een overweldigende smaak, is St. Bernardus
Abt  12  een  bier  van  eenzame  klasse,  van  een  zeldzame
schoonheid, misschien wel één van de beste bieren ter wereld.
Gezien  haar  achtergrond  verbaast  dat  natuurlijk  ook  niet.
Maar boven alles proef je in St. Bernardus Abt 12 iets dat je
zeer  zelden  ontdekt:  pure  en  onbaatzuchtige  liefde,  een
volstrekte toegewijdheid aan het raken aan perfectie.  Het  is
een riskante opmerking, maar ik denk echt dat als Onze Lieve
Heer  zelf  eens  aan  het  brouwen  zou  slaan,  Hij  met  St.
Bernardus Abt 12 op de proppen zou komen om er vervolgens
uitgebreid en volledig voldaan van te genieten.
(ALC 10% vol) 
Brouwerij Sint Bernardus te Watou
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St. Bernardus Tripel € 5,90
De  St.  Bernardus  Tripel,  gebrouwen  door  brouwerij  Sint
Bernardus, is een mooi donker goudblond bier, met een mooi,
volle witte schuimkraag. De geur van deze tripel is fruitig en
kruidig. Er vallen hinten van peer, banaan, sinaasappel of citrus
te  ontdekken,  maar  de  geur  is  minder  uitgesproken  dan bij
veel  andere  tripels.  In  de  licht  zoete  smaak  komt  de
sinaasappel en citrus terug en de afdronk is lichtbitter en goed
in balans. Een prettig zachte tripel met een alcoholpercetage
van 8% vol.  Vanwege de nagisting op de fles  kunt  u  ervoor
kiezen het gistdepot onder in de fles al dan niet uit te schenken
in  uw  glas.  Probeert  u  deze  tripel  allereerst  zonder  dit
gistdepot (laat ongeveer 1 cm in uw flesje zitten) 
(ALC 8% vol)
Brouwerij Sint Bernardus te Watou

St. Bernardus Prior 8 € 5,90
De Sint Bernardus brouwerij levert met de Sint Bernardus Prior
8 een prima bier af. In 2011 werd St. Bernardus Prior 8 door 
Test-Aankoop na een test van 210 speciaalbieren uitgeroepen 
als behorende tot de 18 beste bieren (bieren waarover de 30 
proevers unaniem lovend waren. Het aroma is zeer veelzijdig 
met kruidnagel en kaneel die de boventoon voeren. In de 
zoetheid zijn aroma's van rozijnen en karamel waarneembaar, 
terwijl in de smaak de zoetheid wordt aangevuld met lichte 
bitters.  
De Prior 8 is donkerbruin van kleur met een lichtbruine 
schuimkraag.
(ALC 8% vol)
Brouwerij Sint Bernardus te Watou

St.Bernardus Pater 6 € 5,75
De  Sint  Bernardus  Pater  6  wordt  in  de  volksmond  ook  wel
liefkozend  een  "Paterke"  genoemd.  Deze  Pater  is
kastanjekleurig  en heeft  een mooie lichtbruine schuimkraag.
De  St.  Bernardus  Pater  6  is  met  zijn  alcoholpercentage  van
6,7%  de  lichtste  van  de  Sint  Bernardus  bieren.  De  bieren
worden gewaardeerd  om hun hoge kwaliteit.  Geen wonder,
want de Sint Sixtusabdij van de wereldberoemde Westvleteren
brouwde  een  tijd  lang  haar  bier  in  de  brouwerij  van  Sint
Bernardus. 
De  Pater  6  heeft  een  zoetig  aroma  en  een  zoetige  smaak
waarin naast de zoetigheid tonen van walnoot te ontdekken
zijn.  In  de  nasmaak  maakt  de  zoetigheid  plaats  voor  lichte
bitters. 
(ALC 6,7% vol)
Brouwerij Sint Bernardus te Watou
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Westvleteren 12 € 16,95

De Sint-Sixtus abdij van Westvleteren staat bekend om haar
nuchterheid:  'we  brouwen  de  hoeveelheid  die  we  nodig
hebben  en  geen  druppel  meer.'  Het  geeft  het  bier  een
mythische status omdat er zeer moeilijk aan te komen is.
Wij hebben echter een paar kratten van de wereldberoemde
Westvleteren  12  te  pakken  gekregen.  Winnaar  van  de
RateBeer  Awards  2012,  2013  en  2014  en  daarmee  officieel
beste bier ter wereld.

Tips:

Tip 1: 

De Westvleteren 12 die u in huis haalt is reeds 1 jaar oud en
daarmee  is  de  smaak  al  ten  volle  ontwikkeld.  Het  bier  is
momenteel al bijna op haar best! De smaakevolutie is namelijk
al volledig op gang gekomen. Rechtopstaand bewaren op een
donkere en koele plaats. Kan je langer wachten? Na ongeveer
anderhalf tot twee jaar komt het bier tot zijn volle recht. Zelfs
na  20  jaar  rijping  is  een  Westvleteren  XII  nog  steeds  een
topper,  zij  het  dan  wel  sterk  geëvolueerd  naar  een  porto-
smaak.

Tip 2:

 Als u gaat degusteren, schenk de Westvleteren 12 dan niet te
koud, ongeveer 10 à 12 graden is ideaal om de smaak tot zijn
volle recht te laten komen. Hoe kouder het bier, hoe minder
smaak.

Tip 3: 

Gebruik  steeds  een  droog  en  schoon  glas  !  Giet  het  flesje
voorzichtig leeg (zonder schudden en laten “klokken”). Op de
bodem zit altijd een gistdepot (hergisting op de fles). Aan u of
u dit al dan niet in uw bier wil. 
Proef zeker eerst zonder het gistdepot in uw glas alvorens de
gist toe te voegen, de smaak zal verschillend zijn.

Tip 4: 

Geniet van dit fantastische gerstenat. Trappisten bier drink je
niet, maar degusteer je !



SPECIAAL BIEREN

Tasty Lady by Women € 5,90
Gebrouwen door 5 ladies om het dogma dat bier echter alleen
een mannenwereld is, voor eens en altijd de fles in te drukken.
Tasty Lady is door ons gebrouwen bij  Breugems Brouwerij in
Zaandam en bij  de Scheldebrouwerij  in Meer (B). Tasty Lady
smaakt zacht bitter met fruit en citrus in de aroma’s. Met 6,2 %
alcohol  is  Tasty  Lady  prettig  doordrinkbaar. Inmiddels  is  de
Tasty Lady meer dan een statement maar ook een geliefd bier. 
De naam Tasty Lady gaat inmiddels ook in Belgie naam maken.

Duits & Laurent Extra Blond € 5,80
De Extra Blond is van het type "sterke blond" Mooi in z'n stijl
maar uiteraard met een herkenbare D&L twist en signatuur.
Zeer smaakvol, goed gehopt en niet zoet. Bloemige, kruidige
en fruitige toetsen vanuit de hop geven het een uitgesproken
karakter.  Met zijn  8.5% een waar  degustatie  bier  om in elk
jaargetijde  van  te  genieten.Natuurlijk  zijn  met  dit  bier  ook
weer bijzondere combinaties met lekkere spijzen mogelijk. 
Door de krachtige en frisse smaak zijn roodschimmelkazen en
sterkere  vissoorten  heerlijk  te  combineren.  Het  uitbundig
parelende bier kan zware gerechten een welkome verfrissing
verschaffen.

Zundert € 6,50
De  monniken  van  de  Abdij  Maria  Toevlucht  in
Zundert brouwen bier. De monniken in Zundert zijn trappisten,
het bier is dan ook een trappistenbier. Het is een bier volgens
geheel eigen  recept.  Herkenbaar  als  trappistenbier  heeft  het
toch een heel eigen karakter.  De medebroeders in de abdijen
die al eerder bier brouwden staan ons broederlijk met raad en
daad terzijde.  Wij varen dus een eigen koers. Want niemand
zat te wachten op een kopie van wat al bestond! Vandaar dat
de monniken in Zundert een recept ontwikkeld hebben voor
een  weerbarstig  en  in  de  eigen  streek  geworteld
trappistenbier.
Het  bier  is  van  natuurlijke  grondstoffen  gebrouwen:  een
koperblond  bier  met  8  %  alcohol.
Voor het Zundert Trappistenbier is natuurlijk een speciaal glas
beschikbaar,  waarin  de  smaak  optimaal  tot  zijn  recht  komt.
Ook zijn  er  passende  bierviltjes  verkrijgbaar.
(ALC 8%) Brouwerij De Kieviet

La Trappe Blond € 4,50
Dit goud blonde bier heeft een aromatische, fruitige en frisse 
geur. De smaak valt te omschrijven als licht moutig en licht 
zoet. Het is een fris en fruitig bier met een zachte bitterheid, 
die in de nasmaak snel verdwenen is. De afdronk is hierdoor 
zacht en vriendelijk .
(ALC 6,5% vol)
Abdij Onze Lieve Vrouw te Koningshoeven
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La Trappe Dubbel € 4,75
La  Trappe  Dubbel  is  een  authentiek,
bovengistend Trappistenbier met 7% alcohol.
La Trappe  Dubbel  heeft  een diepe,  roodbruine  kleur  en  een
mooi,  beige  schuim.  Door  het  gebruik  van  onder  andere
karamelmout  ontstaat  een  zacht  aromatisch,  karamelachtig
karakter.  De  smaak  is  volmoutig  en  een  tikkeltje  zoet.  La
Trappe Dubbel heeft een zachtbittere afdronk. Hoewel dit bier
zacht te drinken is, heeft het toch ‘body’ en een volle smaak.
Voor ons een van de beste Dubbels op de wereld.
(ALC 7,0% vol)
Abdij Onze Lieve Vrouw te Koningshoeven

La Trappe Tripel € 4,75
La Trappe Tripel is een krachtig Trappistenbier van hoge gisting
met 8% alcohol.  La Trappe Tripel  is  donkerblond en vol  van
kleur. De geur is licht moutig, esterig en heeft een mooi decent
hoparoma. Aan het gebruik van onder andere koriander dankt
het bier haar frisse en kruidige karakter. De smaak is fruitig,
bitterzoet en licht alcoholisch. Ondanks de volle, rijke smaak
heeft dit eigenzinnige bier een licht droge afdronk met fijne
bitterheid. (ALC 8% vol)
Abdij Onze Lieve Vrouw te Koningshoeven

La Trappe Quadrupel € 5,50
Quadrupel  is  het  zwaarst  alcoholische  bier  van
Trappistenbrouwerij La Trappe en heeft een amberkleur. Zijn
warme  en  intense  smaak  is  rijk  en  uitgebalanceerd.  Moutig
zoet,  licht  gebrand  en  aangenaam  bitter  met  een  zoete
nasmaak. Quadrupel blijft gisten op de fles en heeft aroma's
van onder andere banaan, amandel en vanille.
Rijping van de Quadrupel zorgt voor een mild, rond, zacht en
fruitig zoet Trappistenbier.  De alcohol  is  prachtig  verborgen.
De  smaak  van  de  gerijpte  Quadrupel  geeft  minder
porteriserende en meer whiskey-tonen aan het bier. 
(ALC 10 % vol)
Abdij Onze Lieve Vrouw te Koningshoeven

La Trappe Isid’or € 5,50
La Trappe  Isid’or is  een  ongefilterd,  lichtzoet  amberbier  met
hinten van noten en karamel,  het is een nagistend bier met
een zacht-bittere smaak en een fruitige afdronk. In 2009 toen
de  brouwerij  125  jaar  bestond  is  broeder  Isodorus  Laaber
geërd met een eigen bier, de La Trappe Isid’or. De abdij van La
Trappe  in  Normandië  is  ontstaan  in  1098,  door  diverse
hervormingen  door  de  eeuwen  heen  gingen  de  monniken
strikter  leven  volgens  de  regels  van  de  orde  van  de
Cisterciënzers.  In  de  volksmond  werden  zij  Trappisten
genoemd. (ALC 7,5% vol)
Abdij Onze Lieve Vrouw te Koningshoeven
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Chimay Goud Blond € 5,95
Kort  na  het  bouwen  van  de  trappistenabdij  in  1862
begonnen  de  monniken  van  Chimay met  het  brouwen
van kleine hoeveelheden van een licht verteerbaar bier.
Het bier had een laag alcoholgehalte, zo’n 4,8%, en een
smaakpalet  dat  zeer  dicht  aanleunde  bij  andere
trappisten.  De  zogenaamde  ‘Dorée’  was  uitsluitend
bestemd voor de monnikengemeenschap en bleef  door
de  jaren  heen  ‘intra  muros’  geproduceerd.  Later  werd
‘Dorée’  ook  aangeboden  aan  bezoekers  en  vervolgens
aan  het  personeel  van  Chimay.  Ondanks  een  lager
alcoholgehalte is en blijft ‘Dorée’ een trappistenbier met
de zo typische en begeerde hop- en kruidenaroma’s. De
vraag  om  dit  bier  ook  buiten  de  abdij  te  verkrijgen,
wakkerde dan ook aan naarmate het aantal consumenten
toenam die ermee in contact kwam. Het stelde de abdij
voor een zwaar dilemma: een product dat spontaan zijn
weg  naar  het  publiek  gevonden  had  achter  slot  en
grendel houden of in de markt  introduceren. 
De  brouwerij  koos  uiteindelijk  voor  de  gulden
middenweg,  ‘La  Dorée’  ter  beschikking  stellen  van een
beperkt aantal horecazaken.  (ALC 4,8%) 
Abdij Notre-Dame de Scourmont te Chimay

Achel Blond € 6,60
Achel is het trappistenbier van trappistenabdij De Achelse
Kluis  in  Hamont-achel.  De  monniken  van  Westmalle
herinnerden zich de kleine abdij van Hamont-Achel, die in
1851  was  opgericht.  Net  als  de  meeste,  toen  nog
wijdvertakte  benedictijnenabdijen  verbouwde ook deze
abdij al gauw haar eigen gewassen en werd er acht jaar
later,  in  1859, bier,  kaas en brood gemaakt.  Tijdens  de
Eerste Wereldoorlog werd de abdij grotendeels verwoest
en  in  1917  werd  het  koper  van  de  brouwketels
geconfisqueerd en omgesmolten tot munitie.  Omdat de
abdij  op  naam  stond  van  twee  trappisten  met  de
Nederlandse nationaliteit wees de Belgische overheid na
de  oorlog  een  aanvraag  voor  vergoeding  van
oorlogsschade af. Pas in 1997 werden door de abdij van
Westmalle  de  benodigde  fondsen  vrijgemaakt  en
personeel beschikbaar gesteld voor een nieuwe brouwerij
in Achel. Het bier heeft een discreet zoetig aroma, smaakt
zoetig  en  heeft  een  licht  hopbitterheid,  er  zit  veel
gistdepot in de fles.  De productie van De Achelse Kuis is
de kleinste  van alle  trappistenbrouwers.  Vandaar  af  en
toe moeilijk te verkrijgen. (ALC 8,0% vol) 
Brouwerij De Achelse Kuis
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Achel Bruin € 6,60
Achel Bruin is een bier van hoge gisting, gebrouwen op in 
de  trappistenabdij van Sint-Benedictus in Achel ook 
bekend als Achelse Kluis. Het bier heeft een 
alcoholpercentage van 8,0%. De geschiedenis van de 
brouwerij Alchelse Kluis gaat terug tot 1648. Nederlandse
monniken beginnen met de bouw van een kapel in Achel 
maar tijdens de periode van de Franse Revolutie werd de 
kapel verwoest. In 1844 helpen de monniken van 
Westmalle met de wederopbouw van de abdij. Het eerste
bier werd gebrouwen in 1859en in 1871 is de abdij 
uitgegroeid tot een Trappisten Klooster. 
Als gevolg van de Duitse bezetting in de Eerste 
Wereldoorlog verlieten de monniken de abdij en kwamen
terug in 1917. In 1997 besloten de monniken om opnieuw
te beginnen brouwen met de hulp van de monniken van 
de trappistenabdij van Westmalle.  In 2001 brachten ze 
de Achel 8° bieren op de markt, Achel Blond & Achel 
Bruin. 
(ALC 8,0% vol) 
Brouwerij De Achelse Kluis

Tre Fontane Trappist € 9,95
Het bier Tre Fontane is begin mei 2015 officieel erkend als
‘Authentic Trappist Product’, zo meldt de Internationale 
Vereniging Trappist (IVT) maandag. Tre Fontane, van de 
gelijknamige abdij in Rome, is zo het elfde officiële 
trappistenbier ter wereld en het eerste Italiaanse bier dat
die eer te beurt valt. De abdij van Tre Fontane produceert
behalve bier ook olijfolie, honing, chocolade en likeur.
Begin dit jaar dienden de monniken een aanvraag in bij 
het IVT voor de toekenning van het trappistenlabel aan 
hun bier. Na een bezoek aan de abdij en een officiële 
degustatie werd het zopas officieel erkend.  
Eucalyptuskruid ‘zuivert en verfrist de smaak’
Tre Fontane is een bier met hoge gisting en heeft een 
alcoholpercentage van 8,5 procent. Het wordt gebrouwen
volgens het recept van de monnikengemeensc
hap van Tre Fontane. Het bier heeft een ‘mild-zoete 
afdronk die wordt veroorzaakt door het eucalyptuskruid 
dat de smaak zuivert en verfrist’, aldus het IVT. ‘De 
bitterheid van de hop houdt deze zoetheid in evenwicht’, 
klinkt het.
De monniken van Tre Fontane brouwen jaarlijks maar 
1.000 hectoliter van hun bier. 
(ALC 8,5 % vol)
Abdij Tre fontane
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Kapittel Blond € 5,45
Er was eens een familie die in Watou een kasteel bezat
waaraan een eigen brouwerij verbonden was. Tijdens de
Franse revolutie branden kasteel en brouwerij af; omdat
kastelen blijkbaar minder interessant waren werd na de
revolutie  enkel  de  brouwerij  heropgebouwd.  Tot  de
Tweede Wereldoorlog had de brouwerij vooral een lokale
betekenis, daarna werd begonnen met de productie van
een  abdijbier  onder  de  naam  Het  Kapittel.  In  België
bestaan er  zes  brouwerijen  die  de  term Trappistenbier
mogen voeren en dat wil zeggen dat er nog door of onder
toezicht  van  de  paters  wordt  gebrouwen.  Andere
brouwerijen die een even verzorgd en kostbaar bier als
trappistenbier op de markt brengen, maar geen binding
(meer)  hebben  met  een  klooster,  hebben  voor  de
benaming  abdijbier  gekozen.  Het  Kapittel  Blond  is  een
zacht  drinkend  bier  van  hoge  gisting  met  een
alcoholgehalte  van  6,2%  per  volume.  Het  aromatisch
mout en lokale Poperingse hop maken het bier compleet. 
(ALC 6,2% vol)
Brouwerij van Eecke te Watou

Kapittel Tripel Abt € 5,65
Deze  amberkleurige  trippel  wordt  beschouwd  als  een
monument in de mundo magister cervisia ( professionele
bierwereld),  Geen  wonder  dat  dergelijke  bieren  alleen
voorbehouden  waren  voor  Bisschoppen  en
hoogwaardigheidsbekleders,  en  slechts  gedronken
werden bij speciale gelegenheden. De Tripple Abt is een
bier  van  hoge  gisting  met  nagisting  op  de  fles,  wat
betekent  dat  de  smaak  vele  jaren  behouden  blijft.
Kapittel Trippel Abt heeft een zachte amberkleur met een
lichte  gouden  schijn,  die  bekroond  wordt  met  een
persistente schuimige kraag. 
Het complexe smakenpallet kan worden omschreven als:
vol, rond, licht hoppig maar niet bitter, soms licht zoetig
(afhankelijk  van  de  leeftijd).  De  blijvende  maar  zachte
hoppesmaak met een licht  fruitige afdronk,  maken van
deze trippel Abt een gerecht op zich. 
Natuurlijk  drukt  de  alcohol  zijn  stempel  op het  geheel,
maar dan eerder als een toegevoegd complex aroma, met
een warm mondgevoel.
(ALC 10% vol)
Brouwerij van Eecke te Watou
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Spencer Trappist Ale € 9,75
Het  bier  Spencer,  dat  gebrouwen  is  door  abdij  St.
Joseph's  Abbey,  draagt  nu  ook  officieel  het  logo
'Authentic Trappist  Product'.  De  Internationale
Vereniging  Trappist  (IVT)  heeft  hiervoor  toestemming
gegeven.  Dit  maakt  dat  Spencer  het  tiende 
Trappisstenbier van de wereld is. Deze bieren hebben het
Authentic  Trappist  Product  logo. Danny van Tricht,  van
Trappistbier Beleven: "Het ATP-label is bijzonder streng.
Alles moet strikt volgens de regels van de kunst worden
gemaakt  en er wordt ook gewaakt over de kwaliteit. De
belangrijkste regel is dat de paters hun producten enkel
mogen  commercialiseren  voor  hun  eigen
levensonderhoud en eventuele kosten aan de abij. Verder
mogen ze geen winst maken."
Spencer:
Spencer  is  een  blond  bier  met  6,5%  alcohol.  Het  is
gebrouwen door de monniken van de St. Joseph's Abbey
in Spencer, een klein dorpje in de buurt van Boston. 
Spencer  is  een  bier  met  fruitige  tonen.  Het  bevat  een
lichte hopbitterheid en een droge afdronk.
(ALC 6,5% vol)
Brouwerij St. Joseph's Abbey

Stift Engelzell Gregorius Trappist € 11,95
Gregorius.   Donkerbruin van kleur,  nog net transparant
als  hij  zonder  gist  geserveerd  naar  de  zon  gehouden
wordt. Met een volumepercentage van 9,7% geen biertje
waarmee  je  nog  zonder  kleerscheuren  door  de
alcoholcontroles  komt.  Ondanks  het  gegeven  dat  deze
trappist  ver  weg  van  de  trappistenheimat  België
gebrouwen  wordt,  smaakt  dit  bier  toch  verrassend
vertrouwd.  De  Oostenrijkse  paters  willen  wellicht  een
uniek  bier  brouwen,  zonder  echter  al  te  ver  van  de
vertrouwde paden  af  te  dwalen.  Qua  smaak  zitten  we
ergens  tussen  een  donkere  Westmalle  en  een
Westvleteren 12. Net zoals bij de Westvleteren is ook de
Gregorius  een  zeer  vol  bier  te  noemen.  Zware
volmondigheid  dus,  plakkerig  zelfs  door  de  vele
restsuikers. Wat ontbreekt zijn de aroma’s van gedroogde
vruchten zoals pruim of rozijntjes. Een moutig bier dus,
net zoals de Westmalle. Lichte kruidigheid ook, wellicht
te  danken  aan  de  gebruikte  gist.  Het  bier  wordt
gebrouwen in de brouwerij  van de jezuïetenpaters  van
Stift Engelszell. Deze abdij is gelegen in Oostenrijk in het
pittoreske dorpje Engelhartszell. (ALC 9,7% vol)
Stift Engelszell Trappist-Brouwerij

http://trappistbier.wordpress.com/
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Stift Engelzell Benno € 12,95
Engelszell Benno is  een  Oostenrijks,  bovengistend
trappistenbier.  Benno  heeft  een  alcoholpercentage  van
6,9% en is een heerlijk blond bier met een helder koperen
kleur. De gebroken witte schuimkraag is erg dicht en de
zoete  aroma’s  hebben  geuren  van  een  hint  kruiden,
honing  en gedroogde  abrikozen.  De smaak  begint  zoet
moutig  en  heeft  een  droge,  hopbittere,  aangename
afdronk. Het bier wordt sinds 2012 gebrouwen door de
brouwerij  van  Stift Engelszell in  Engelhartszell  an  der
Donau. Dit is het enige trappistenklooster in Oostenrijk.
De  naam  van  het  bier,  Benno,  is  genoemd  naar  de
voormalige abt van de abdij,  Benno Stumpf. Hij was abt
van 1953 tot 1966. Daarnaast is er ook nog een bier met
de naam Gregorius ( zie hieboven) dit was de eerste abt
van  1931  tot  1950  welke  25  jaar  voor  de  abdij  zijn
diensten bewees. In 2012 werd er door de Internationale
Vereniging  Trappist  bekend  gemaakt  dat  de  bieren het
logo van “Authentic Trappist Product” mogen dragen.
(ALC 6,9% vol)
Stift Engelszell Trappist-Brouwerij

Duits & Lauret Stout € 6,00
Duits & Lauret Stout is een zeer complex, donker en vol
smakend bier. Een bier om eens goed voor te gaan zitten
en te genieten van de mooie smaaksensatie. In de geur
zijn onder andere koffie en donkere chocolade goed te
onderscheiden.  Het  bier  heeft  duidelijk  geroosterde
accenten  en  een  mooie  bitterheid.  Het  combineert
uitstekend met bijvoorbeeld oesters of pittige gerechten,
maar  zeker  ook  met  desserts  waarin  chocolade  of
gedroogde vruchten verwerkt zijn. 
Duits & Lauret Stout is een bier van hoge gisting met een
alcoholpercentage van 6,5 %. Licht gekoeld serveren.
Brouwerij Duits & Lauret

Tasty Lady Darkside Porter € 6,75
Tasty Lady Darkside Porter is een donker bier met een 
mooie romige smaak, genieten vanaf de eerste slok met 
hinten van licht gebrande mout, aroma's van rode besjes 
en rozijnen. Een mooi bier en perfecte aanvulling op het 
assortiment van Tasty Lady. 
Gebrouwen door een vijftal vrouwen die hun mannetje 
staan in de brouwers wereld.
(ALC 7% vol)
Brouwerij de Eem
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