SESSION IPA

amber

Bitterheid

ONZE
BIEREN

Uiltje ff lekker met je bek... 3.6%

La Trappe Isid’or 7.5%

Bitterheid

Smaak: Stevig, karamel, bitterzoet

Smaak: Grassig, fruitig, fris

Gewoon ff lekker met je bek in het zonnetje zitten. Grassig, fruitig, frisbitter.
Verstandig alcoholgehalte, toch vol van smaak.

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.

Award Dutch Beer Challenge - Bronze 2018
Quadrupel/Barley

La Trappe Quadrupel 10.0%
Bitterheid

Smaak: Rijk, bitterzoet, intens

Karaktervol trappistenbier en naamgever van deze bierstijl. Warm amberkleurig
met een crèmekleurige schuimkraag. De volle, verwarmende en intense smaak
is moutig met zoete tonen van dadel en karamel.

RBM Roois speciaalbier assortiment
Lokaal gebrouwen door onze Rooise Bierbrouwerij. Vraag onze bediening of
check onze QR code voor het assortiment.

Award Dutch Beer Challenge - Brons 2019
IPA

De Molen Vuur & Vlam 6.2%
Bitterheid

Texels Skuumkoppe 6.0%

Smaak: Citrus, bloemig, droog

Zwaar gehopte India Pale Ale met een bloemig, fruitige neus. Vuur & Vlam heeft
een fruitig en granig palet welke eindigt in een bittere en droge afdronk.

Tripel Karmeliet 8.4%

Swinckels’ Superior Pilsner is ontstaan uit een eeuwenoude
familietraditie, een bijna heilig vertrouwen in intuïtie en ervaring.
De overgang van de zesde naar de zevende generatie werd bekroond
met de introductie van Swinckels’. Een Superior Pilsner gebrouwen
met natuurlijk mineraalwater uit eigen bron, gestemout uit eigen
mouterij, gist en een unieke blend van Cascade en Polaris hop. Een
superior pilsner met een uitgesproken, frisse en verfijnde smaak. Zo
doen we dat; wars van conventies, vertrouwend op intuïtie.

www.swinckels.com

saison

De Molen Kort & Krachtig 6.1%
Bitterheid

Smaak: Gehopt, kruidig, droog

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.

Blik

Toegankelijk Blond

Uiltje Prima Donna 5.0%
Bitterheid

Smaak: Fris, zacht, Limoncello

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

Geen 18, geen alcohol

Alcoholvrij

Swinckels’ - Superieur Pilsener 5.3%
Bitterheid

Fles

Tap

Pils

Smaak: Verfrissend, verfijnd bitter

Dorstlessend superieur volmout pilsener gebrouwen met Cascade-hop uit
de Yakima-vallei. Rijk, helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk met verfijnde
bitters.

Swinckels’ 0.0 0.0%
Bitterheid

Alcoholvrij

La Trappe Nillis 0.0%

Smaak: Uitgesproken, fris, verfijnd

Bitterheid

Swinckels 0,0% is een uitgesproken, fris en verfijnd alcoholvrij bier. Door een
nieuw ontwikkeld brouwproces heeft het bier zijn kenmerkende hoppige geur
en zacht moutige smaak behouden.

amber

Palm Royale 7.5%

Smaak: Fruitig, moutig, karamel

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

Bitterheid

Smaak: Stevig, fruitig, moutig

Stevig amberbier met een dikke schuimkraag. Fruitige tonen door de gist en een
moutige ondertoon in combinatie met een klein bittertje.

Award World Beer Awards Gold - Belgian Style Blonde 2016
weizen

Weihenstephaner Hefeweissbier 5.4%
Bitterheid

Alcoholvrij

Bavaria IPA 0.0%

Smaak: Fris, fruitig, kruidig

Bitterheid

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

Alcoholarm

Weihenstephaner Hefeweissbier Alcoholvrij 0.5%
Bitterheid

Smaak: Hoppig, citrus, licht bitter

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

Smaak: Fris, fruitig, kruidig

La Trappe Blond 6.5%
Bitterheid

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

Omer Traditional Blond 8.0%

Cornet Oaked Alcohol-free 0.3%
Bitterheid

Smaak: Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

Een alcoholvrij witbier met een zachte tarwesmaak en een fruitig en kruidig
karakter. Licht van kleur, troebel, fris met een aangename bitterheid.

Bitterheid

Smaak: Maximaal Oaked, minimaal alcohol

Een blond Belgisch speciaalbier van 0.3%. Laag in alcohol, maar vol van smaak
door de rijping op eikenhouten snippers.

Bruin/Dubbel

La Trappe Dubbel 7.0%

radler

Bavaria Radler Citroen 0.0%

Smaak: Vol, gedroogd fruit, karamel

Bitterheid

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

Een verfrissende mix van alcoholvrij bier en natuurlijke citruslimonade. Een zeer
doordrinkbare en bovenal verfrissende drank.

Cornet - Oaked Blond 8.5%
Smaak: Krachtig, verrassend zacht

Uniek, krachtig blond bier: verrassend zachte, subtiele vanilletoets door
de rijping op eikenhouten snippers. De afdronk is lang en heeft een zachte
bitterheid.

radler

Bavaria Radler Citroen 2.0%
Bitterheid

Smaak: Fruitig, citrus, fris

Een friszoete dorstlesser met twee karakters; natuurlijke limonade met
citrussmaak en de uitgesproken biersmaak van Bavaria bier.

Witbier

La Trappe Witte Trappist 5.5%

Rodenbach FruitAge 3.9%

Bitterheid

Smaak: Fris, fruitig, zoetzuur

Heerlijk fruitbier gebrouwen met 100% natuurlijke ingrediënten. Hierdoor krijgt
het een frisse zoetzure smaak. Geserveerd met ijsblokjes, limoen en munt.

Award World Beer Awards Gold 2019
Krachtig Blond

Award World Beer Awards Silver 2016

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.

fruitbier

Bitterheid

Smaak: Friszoet, citroen, bier

Award European Beer Star - Gold 2018

Bitterheid

Smaak: Stevig, fruitig, bitter

Award Brussels Beer Challenge - Bronze 2018

Award Dutch Beer Challenge - Goud 2019

Bitterheid

Krachtig Blond

Krachtig Blond

Alcoholvrij

Bitterheid

Smaak: Stevig, fruitig, fijne bitters

Krachtig blond bier met hergisting op fles. Vol en zoet met een stevige, romige
body vol tonen van gekarameliseerd steenfruit, honing en een fijne, droogbittere afdronk.

Award World Beer Awards Gold 2018

Bavaria Wit 0.0%

Smaak: Biscuit, licht bitterzoet

LeFort Tripel 8.8%
Bitterheid

Dit goudgele, alcoholvrije tarwebier smaakt net als een premium tarwebier:
pittig, fris en rond. Met hinten van kruidnagel en honing, en een fruitig karakter.

Award Zilver in categorie Alcoholvrij - Dutch Beer Awards 2019
Toegankelijk Blond

tripel

Smaak: Fris, fruitig, romig

Het enige trappistenwitbier ter wereld. Lichtblond, troebel en met een
stevige, vaste schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig en prikkelend door het
koolzuurgehalte. Een doordrinkbare, frisse dorstlesser.

Award Dutch Beer Challenge - Brons 2019
amber

Palm 5.2%
Bitterheid

tripel

La Trappe Tripel 8.0%
Smaak: Subtiel, frisbitter, karamel

Een verfrissend Belgisch amberbier met een unieke, karaktervolle smaak.
Subtiel doordrinkbaar als een pils, met een aangename bitterheid en lichte
karamelsmaak.

Award European Beer Star - Gold 2019

Bitterheid

Smaak: Rijk, frisbitter, fruitig

Klassiek en krachtig trappistenbier. Goudblond met een witte schuimkraag. Een
volle smaak met een kandijzoet en licht moutig karakter.

Award Beste bier van Nederland 2019

