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BRUGSE ZOT BLOND 6.0%
Een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma. Het bier wordt 
gebrouwen met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische hopvariteiten die 
het bier een unieke smaak geven. 

STRAFFE HENDRIK TRIPEL 9.0%
Is gebrouwen met een subtiele mengeling van 6 speciale moutsoorten. Het bier is 
stevig  gehopt met Saaz- en Styrian Golding-hop van zeer goede kwaliteit. 

STRAFFE HENDRIK QUADRUPEL 11.0%
Straffe Hendrik Quadrupel is een rijk en intens donker bier van hoge gisting. 
Het is gebrouwen met een subtiele mengeling van speciale mouten die het 
bier een extreem donkere kleur en volmoutig complex karakter geven. Deze 
Quadrupel combineert een zuivere droogheid met een volmondig gevoel en 
toetsen van fruit.

CORONA 4.6%
Corona is herkenbaar aan de transparante fles met gescreend etiket. Dit 
verfrissende lichte bier wordt goed koud en rechtstreeks uit de fles gedronken 
met een partje limoen in de hals. Corona behoort tot de vier meest gedronken 
bieren in de wereld.

FRANZISKANER WEISSE 5.0%
Dit bier is gekenmerkt door zijn frisse, kruidige en fruitige smaak. Het is romig 
met weelderig schuim. Maar een sprankelende frisheid en harmonieus fruit 
zoals, banaan en citrus, zijn ook zeker te proeven in dit frisse biertje. Subtiel 
kruid, zeer pittig en een licht zoete afdronk.

Ook verkrijgbaar als 0.0% of 0.5% variant

CORSENDONK DUBBEL KRIEK 8.7%
Corsendonk Dubbel Kriek is een behoorlijk zwaar kriekenbier met een 
alcoholpercentage van 8,7%. Met zijn roodbruine kleur, de frisse smaak waar de 
smaak van kersen goed te proeven is. 

STRAFFE HENDRIK WILD (9.0%)
Voor het nieuwe Straffe Hendrik Wild, dat slechts één keer per jaar wordt 
gebotteld, laat de brouwmeester de traditionele Straffe Hendrik een hergisting 
met wilde gisten ondergaan. Resultaat is een bijzonder bier met mooie fruitige 
aroma’s die perfect harmoniëren met het stevige gebruik van de diverse 
aromatische hopvariëteiten. Dankzij de wilde gisting krijgt het originele Brugse 
bier bovendien een langere natuurlijke houdbaarheid en neemt de smaak in de 
loop der jaren alleen maar toe. 

DESPERADOS 5.9%
Desperados is een unieke combinatie van een premium pils en een kick van 
tequila flavour! Dit bier heeft een alcohol percentage van 5,9% en heeft een volle, 
verfrissende maar vooral bijzondere smaak. 

URTHEL HOP-IT 9.5%
Een heel bijzonder en eigenwijs speciaalbier van 9.5% met uitzonderlijk hoge, maar 
verfijnde bitterheid. Geïnspireerd op mooie Amerikaanse tradities met bijzondere 
Europese aromatische hopvariëteiten. Een geslaagde ontdekkingstocht zorgt 
voor de natuurlijke en verrassende bitterheid van een Indian Pale Ale. Een 
smakelijke omlijsting van fluweelzachte kazen of lichte fruitsoorten. 

URTHEL SAMARANTH 11.5%
Een echt authentiek degustatiebier naar aloude Vlaamse brouwtraditie. Een 
donker speciaalbier van 11.5% met subtiel zacht-zoete smaak, rijke geuren van 
gedroogde vruchten en een verfijnde bitterheid met een vleugje chocola in de 
afdronk. Een bier dat uitstekend past bij heerlijk wild of stevige kaas. Voor warmte 
op de koele avonden of koude dagen. 

TRIPEL KARMELIET 8.4%
Tripel Karmeliet heeft niet alleen een heerlijke smaak ook een heerlijke geur. De 
geur is aantrekkelijk door vanille en bruine suiker. Daarnaast heeft het bier veel 
fruitigheid van perzik en banaan. In de smaak overheerst in eerste instantie de 
hop. Dit geeft het bier kracht en pit. Neem even de tijd en de zoete smaak, die we 
kennen van de geur komt terug.

PAUWEL KWAK 8.0%
Dit bier met een alcoholgehalte van 8% en een diepe amber kleur heeft een 
zware geur die precies overeenkomt met de smaak. Karamel voert de boventoon.

LIEFMANS FRUITESSE 4.2%
Liefmans Fruitesse is een uniek frisse blend van bier, gerijpt op echte krieken 
in de kelder van Liefmans, dat meesterlijk versneden werd met natuurlijke 
vruchtensappen aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes. Het resultaat 
is een zacht mousserende en fruitige, aangenaam zoete, sprankelende en 
verfrissende drank.

APPLE BANDIT 4.5%
Dankzij de perfecte mix van knisperfrisse appels ontstaat een cider met een 
pure en verfrissende smaak. Het bevat in totaal 25% appelsap uit concentraat 
en is glutenvrij.

GRIMBERGEN BLOND 6.7%
Een licht fruitig en evenwichtig zoet-bitter. Door zijn uitgesproken volronde 
smaak wordt dit bier ten zeerste geapprecieerd. De grondstoffen van uitstekende 
kwaliteit vormen de rijkdom van dit hoge gistingsbier, dat zich kenmerkt door zijn 
okerblonde kleur.

GRIMBERGEN TRIPEL 9.0%
De tripel, met een alcoholgehalte van 9% per volume, is amber tot blond van 
kleur met een bitterzoete, pittige, uiterst volronde smaak en een warme afdronk. 
De nagisting op fles geeft het smaakboeket een perfecte harmonie. 

DUVEL 8.5%
Duvel is een 100% zuiver en natuurlijk bier, zonder additieven of bewaarmiddelen. 
En dat verschil proeft u onmiddellijk. Zijn verrassend hoog alcoholvolume (8,5%), 
enorme schuimkraag, delicate pareling en zijdezacht mondgevoel onderscheidt 
Duvel van de andere Belgische bieren.

GRIMBERGEN HOP 8.0%
Grimbergen hop is gebrouwen met water, mout, hop en een speciale Belgische 
abdijgist. Dit samenspel van ingrediënten geeft het bier een licht bloemige geur 
en een subtiele bittere smaak.

AUGUSTIJN BLOND (7.0%)
Minstens 3 maanden gerijpt op fles. Augustijn Blond wordt door Brouwerij van 
Steenberge gebrouwen voor de Paters Augustijnen. Zacht en mild is het. De 
smaak is rijkelijk fruitig en hoppig. Als je ‘m een tijdje vergeet op te drinken, in een 
onwaarschijnlijke situatie, dan kan het zijn dat het bier door de nagisting in de fles 
nóg rijker smaakt. Hij wordt dan ietsje donkerder en krijgt een complexere smaak.

AUGUSTIJN DONKER (8.0%)
De Augustijn Donker is een écht bier van 8% alc. vol. dat zowel de occasionele 
als de doorgewinterde bierliefhebber weet te bekoren! Met zijn schitterend 
evenwicht tussen aroma, smaak en afdronk zorgt Augustijn Donker voor de 
perfect aanvulling van het Augustijnbieren gamma dat het heerlijke smaakpalet 
van onze rijke Belgische biercultuur weerspiegelt. Het bier is niet uitgesproken 
zoet, wat de meeste van een donker speciaalbier verwachten. Het smaakt eerder 
licht gerookt met toesten van noten en kara

AUGUSTIJN GRAND CRU (9.0%)
Blond van kleur en fruitig van aroma. De sterke Grand Cru heeft een volle 
smaak met een moutachtige ondertoon. Een tripelachtig bier met een mooie 
gele schuimkraag. Iets minder bekend dan de andere bieren van Brouwerij van 
Steenberge maar volgens veel bierliefhebbers zonder twijfel één van de beste en 
fijnste van de brouwerij. De afdronk mondt droog uit en smaakt bitter Verder is dit 
bier erg lekker om te drinken bij kaas of zeevruchten. Er vindt nagisting op de fles 
plaats. U maakt het bier helemaal compleet met het originele Augustijn bierbokaal!

JOPEN HOP ZIJ MET ONS 6.0%
Hop zij met ons, is een uitgesproken glutenvrije IPA (6%). Deze variant is 
gebrouwen met Mosaic hop en heeft een uitgesproken mix van ‘piney’ en 
tropical en citrusfruit hoparoma’s. De bitterheid is zoals je van een IPA mag 
verwachten; stevig!

FOUCHETTE 7.5%
Een iets bleker blond bier met fijne pareling en een stevige witte schuimkraag. 
Een fijne, zoetere moutige geur dat doet denken aan een tripel, samen met 
zoet fruit met een verfijnde kruidigheid door de gist, vooral gekenmerkt door 
kruidnagel, koriander, komijn en sinaasappel. Dat doet je haast denken dat we 
een witbier in het glas hebben. In de smaak komt het bier heel fris over en krijgen 
we een bitterheid te proeven die mooi versmolten is. 

DELIRIUM ARGENTUM 7.0%
Delirium Argentum is een amberkleurig IPA. Een fruitige dronk met een 
lichtzure- en bittere afdronk. Het bier is speciaal gebrouwen voor het 25-jarig 
bestaan van Delirium. 

DELIRIUM RED 8.0%
Delirium Argentum is een amberkleurig IPA. Een fruitige dronk met een 
lichtzure- en bittere afdronk. Het bier is speciaal gebrouwen voor het 25-jarig 
bestaan van Delirium. 

DELIRIUM NOCTURNUM 8.5%
Delirium Nocturnum is een donker amberkleurig bier met een fijne schuimkraag. 
Een complex bier, zo mag je deze Nocturnum zeker noemen. Aroma’s van 
chocolade en mokka, maar ook een vleugje zuur. In de nasmaak voel je de 
bitterheid opkomen. Delirium Nocturnum heeft de perfecte balans van zoet, zuur 
en bitter. Een bier van wereldklasse.

DELIRIUM TREMENS 8.5%
Delirium Tremens is een sterk bier in een fles met roze olifanten. Deze Belgische 
Strong Ale heeft talloze prijzen gewonnen tijdens bierconcoursen over de hele 
wereld. Schenk dit bier in, ruik en neem een slok. Je zult begrijpen waarom.  

Ook verkrijgbaar als 0.0% variant
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LA TRAPPE ISID’OR 7.5%
La Trappe Isid’or is in 2009 gebrouwen ter gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan van Abdij O.L.V. van Koningshoeven. De harmonieuze smaak begint 
fruitig en gaat dan over in moutige karamel; een perfecte balans tussen 
complexiteit en eenvoud. Het bier is vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste 
brouwer van de abdij.

GROLSCH 5.0%
Genieten van stevig goudblond bier met een volle smaak. Gebrouwen volgens 
een meer dan 400 jaar oude traditie. Nog altijd gebruiken we de klassieke methode 
van lage gisting, met zorg geselecteerde grondstoffen en een natuurlijke rijping.

GRIMBERGEN DUBBEL 6.5%
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. 
De mengeling van verschillende moutsoorten geeft Grimbergen Dubbel deze 
typische dieprode “Bourgogne” kleur.

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.

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.

LA TRAPPE TRIPEL 8.0%
Klassiek en krachtig trappistenbier. Goudblond met een witte schuimkraag. Een 
volle smaak met een kandijzoet en licht moutig karakter.

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST 5.5%
Het enige trappistenwitbier ter wereld. Lichtblond, troebel en met een 
stevige, vaste schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig, en prikkelend door het 
koolzuurgehalte. 
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DE MOLEN OP & TOP 4.5%
Onze Amerikaanse Bitter. Zelf noemen we de Op & Top altijd graag “de instapper”. 
Een biertje dat verder gaat dan een pils, maar nog steeds erg makkelijk gedronken 
kan worden. Met slechts 4,5% alcohol, een stevige maar toch zachte bitterheid 
en citrus-achtige geur en smaak is dit een ideale dorstlesser. Blond.

DE MOLEN KORT & KRACHTIG 6.1%
Deze Saison is op hoge temperatuur gefermenteerd en dat geeft het haar kruidige 
en verfrissende karakter. In de smaak ontdek je citrustonen door de hopsoorten.

DE MOLEN VUUR & VLAM 6.2%
Het hardst lopende bier uit ons assortiment. Deze zwaar gehopte India Pale Ale 
is bitter maar niet te bitter. Dit bereiken we door niet alleen tijdens de kook, maar 
ook op andere momenten in het brouwproces hop toe te voegen. Hierdoor komen 
vooral de aroma’s en smaken van fruit en bloemen naar voren. Donker blond.

DE MOLEN BOMMEN & GRANATEN 11.9%
Gebaseerd op de Engelse stijl Barley Wine brouwen we dit zwaarste bier uit ons 
assortiment. Met enorme hoeveelheden mout en hop bereiken we precies wat 
we willen. Zoet, zachte bitterheid, heel veel rijp fruit, zeer moutig en een stevige 
body. Amberkleurig.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 CHOUFFE 8.0%
La Chouffe is een niet gefilterd blond bier dat nagist. Het is aangenaam fruitig, 
gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak.

DE MOLEN HEL & VERDOEMENIS 10.0%
Deze bijna zwarte Imperial Stout is wereldwijd een van de hoogst gewaardeerde 
bieren van De Molen, barstend van de smaak en geur. Chocolade, koffie en een 
prachtige bitterheid in een volle body met een stevige schuimkraag.

OMER 8.0%
Omer Traditional Blond is een overheerlijk bier van hoge gisting met nagisting op 
de fles, gebrouwen volgens een traditioneel recept. Het bier dankt zijn fijn, fruitig 
aroma en subtiele bitterheid aan de nauwkeurig uitgekozen grondstoffen, zoals 
de beste gerstemout uit de Loirestreek en drie aromatische hopsoorten.

LEFFE RUBY 5.0%
Leffy Ruby is een robijnrood, verfrissend bier dat ontstaan is uit de unieke 
combinatie tussen het abdijbier, een fijne toets van hout en het delicate aroma 
van rode vruchten.

LEFFE RITUEL 9 9.0%
Leffe Rituel 9°is een mooi, koperkleurig bier met hoge gisting. De krachtige 
aroma’s geven dit bier een intens, uitgesproken karakter. 

PALM 5.2%
Dit vlot drinkend amberkleurig bier van hoge gisting heeft een verstandig 
alcoholgehalte. De speciale PALM-mouten bepalen haar honingachtige malsheid 
en de eigen geselecteerde PALM-gisten haar fruitig gistingsaroma. Fijne 
aromahoppen uit Kent brengen een subtiele harmonie.

GROLSCH PUUR WEIZEN 5.5%
Puur Weizen is een krachtig volfris bier, gebrouwen naar eeuwenlange traditie 
volgens het Reinheitsgebot met pure ingrediënten. Dit bier heeft een kruidig 
aroma en de frisheid van citroen. Schenk het troebele bier langzaam in, 
tussendoor ‘’walsen’’ met een voorzichtige polsbeweging, uitschenken met een 
romige schuimkraag hoog boven de rand van het glas.

WIECKSE ROSÉ 4.0%
Wieckse Rosé is een heerlijk zacht en fruitig witbier met een toegankelijke 
friszoete smaak. Het heeft de nuance van een mooie rosé en het levendige 
van een sprankelend witbier. De basis van Wieckse Rosé is Witbier, dat wordt 
vergist met een speciale bovengist en niet is gefilterd. Daardoor behoudt het zijn 
karakteristieke lichte en natuurlijke troebeling. 

TEXELS SKUUMKOPPE 6.0%
Skuumkoppe, zo heet Texels populairste bier, vernoemd naar de schuimende 
koppen van de zee bij stevig weer. Het is een donker tarwebier, zonder enige 
toevoeging, vol, gul en fris tegelijk, ideaal in alle seizoenen.

GROLSCH RADLER 2.0%
Vernieuwing op basis van klassiek recept. Echt Grolsch bier met echt vruchtensap, 
bevat 2% alcohol en fris van karakter.  Natuurlijk gebrouwen met pure ingrediënten, 
zonder conserveringsmiddelen of kunstmatige zoet- en kleurstoffen. 

Ook verkrijgbaar als 0.0% variant

DE MOLEN HAMER & SIKKEL 5.2%
Een Porter. Dit mooie bier heeft een laag alcoholpercentage (5,2%) waardoor 
het makkelijk drinkbaar is. Dit donkere bier heeft heerlijke aroma’s van koffie, 
chocolade, koffie en hout. De afdronk heeft een intense bitterheid waar nog lang 
van nagenoten kan worden. Drink deze Porter bij een temperatuur van acht 
graden Celsius. Drink dit mooie bier bij vette vis, vleesgerechten of verschillende 
soorten kazen. 

TRIPEL LEFORT 8.8%
Krachtig blond bier met hergisting op fles. Vol en zoet met een stevige, romige 
body vol tonen van gekarameliseerd steenfruit, honing en een fijne, droog-
bittere afdronk.

Lefort belgium brown ale 

LEFORT 9.0%
Donker en complex degustatiebier van hoge gisting met nagisting op fles. Bier 
met een zoet aroma, een krachtige body vol zoete tonen van chocolade en 
karamel en een lange afdronk.

Lefort belgium brown ale 

DE MOLEN HEEN & WEER 9.2%
Heen & Weer combineert een moutige licht zoetige basis met een hoppige 
bitterheid tot een mooi vol en gebalanceerd geheel dat ongebruikelijk is binnen 
deze Belgische stijl Abbey triple.

LEFFE TRIPEL 8.5%
Leffe Tripel is een bovengistend abdijbier. Met zijn donkergouden kleur en 
rijke schakering aan aroma’s is dit een echte klassieker. Deze Tripel, geheel in 
Belgische stijl, is een alom gewaardeerd bier.  

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. Smaak 
indicatie: Citrus, tropische vruchten.  

DE MOLEN GUUR & KOU 7.3%
De Guur & Kou is De Molen’s antwoord op de herfst en winter. Door het toevoegen 
van jeneverbes en zoethout krijgt deze mond verwarmende Scottish Ale een licht 
kruidig karakter met aroma’s van karamel en laurier. Perfect voor de donkere 
dagen. Smaak indicatie: Licht kruidig, karamel, verwarmend.

DE MOLEN DAG & DAUW 7.1%
Het perfectie bier voor de lente en zomer. Deze zeer verfrissende IPA krijgt zijn 
fruitige en licht zure karakter van de bergamot vrucht welke toegevoegd wordt 
na de vergisting. Samen met de verschillende Amerikaanse hopsoorten wordt 
dit allemaal mooi in balans gebracht. Smaak indicatie: Citrus, bloemig, grassig. 

LEFFE BLOND 6.6%
Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier. Dit bier is soepel van smaak en licht 
bitter in de finish.  

VAL DIEU CUVEE 5.5%
Val Dieu Cuvee 800 is een Pale Ale met een alcoholpercentage van 5,5%. Het 
bier is speciaal gebrouwen ter gelegenheid van het 800-jarig(!!) bestaan van 
de brouwerij.

VAL DIEU TRIPLE 9.0%
Val Dieu Triple is een complexe Tripel die een lang vergistingsproces heeft 
doorgemaakt. Het zorgt voor veel fruitige aroma’s en een tikkeltje kruidigheid. In 
de nasmaak proef je de verfijnde zoetheid van de alcohol. Deze Tripel is perfect 
voor aan tafel.

VAL DIEU BLONDE 6.0%
Val Dieu Blond is gebrouwen volgens oud recept. Het is een traditionele Blond 
met veel moutaroma’s en een fraai bittertje in de afdronk.

STROB NAAN 5.7%
Een toegankelijk fris blondje uit Bergentheim. Naan is een frisse doordrinker 
en is, net als de brug uit Bergentheim op het etiket, een toegankelijk bruggetje 
tussen pils en speciaalbier. 

STROB BREUR 5.3%
Een soepel, roodkleurig ‘buiten de lijntjes’ bier met smaken van geroosterd mout 
en rood fruit. Dit Bergentheimse bier is extra hoppig, omdat de hop tijdens de 
nagisting is toegevoegd. 

Herfst en winter

Lente en zomer


