
Pilsener met een moutzoetige smaak, licht 

hoparoma en een spontaan karakter (5%)

Moutsmaak samen met een lichte bitterheid 

(5,2%)

Moutige zoetheid, sprankelend fruitig 

karakter en een hele lichte bitterheid (5,5%)

Dunkel Weizen, licht fruitig aan het begin, 

licht hoppig en een klein beetje kruidnagel (6%)

Verfrissende weizen met veel hop invloed. 

Fruitige aroma’s van citrus en tropisch fruit. 

Doordrinkbare weizen met een eigen twist (5%)

Verfrissend in de zomer, hartverwarmend in 

de winter. Is dat niet wat kruidnagel? Proef 

ik daar banaan, een vleugje citrus? (5,5%)

Een authentiek subtiel en fris bier met 

een zachte smaak. Wordt al sinds 1859 

gebrouwen (4,6%)

Fris pilsener met een krachtige smaak door 

de extra hop (5%)

Een heerlijk, fris premium pilsener (5%)

AMSTEL

JUPILER

PAUL ANER HEFE-WEISSBIER 

TEXELS SKUUMKOPPE

TWO CHEFS BREWING 
TROPICAL R ALPHIE

VAN MOLL L ANGHARIG TUIG

BIRR A MORETTI 

BR AND

HEINEKEN

PILS

WEISSBIER

(tap)

(tap)
(tap)

(tap)

(tap)

22 cl    2,40
25 cl    2,60 
50 cl    5,00

25 cl    2,80
50 cl    5,30

25 cl   2,50

30 cl    4,25 
50 cl    5,75
100 cl   10,75

33 cl   4.00

33 cl   5,75

33 cl   5,75

25 cl   2,70
35 cl  3,80
50 cl  5,20

25 cl   2,90

Nieuwsgierig naar de 

tijdelijke bieren? 

Check onze bestel app!



WITBIER

DUBBEL

Avontuurlijk en smaakvol witbier. Gebrouwen 

met koriander, kardemom en limoenblad. 

Bloemige aroma’s met tonen van citrus en 

koriander. De smaak is verfrissend, kruidig 

met een zachte, middellange afdronk (5%)

Fruitig met een lichtzoete moutigheid. In de 

afdronk licht droog en licht bitter (6,8%)

Ongefilterd witbier met een zachte, volle 

smaak en toetsen van citrusvruchten en 

verse koriander. Ontwikkeld in samen-

werking met Pierre Celis, de peetvader van 

het Belgische witbier (5,5%)

Ons eigen gebrouwen witbier in 

samenwerking met Stadsbrouwerij 

Eindhoven! 70% wit en 30% New England 

IPA. Een heerlijke frisse combinatie! (5,5%)

Lichtzoete karamelsmaak met een frisse en 

licht bittere afdronk (7%)

TWO CHEFS BREWING 
WHITE MAMBA

AFFLIGEM DUBBEL

ST. BERNARDUS WIT

FELLOWS WIT(H) OR WITHOUT 
YOU

WESTMALLE DUBBEL

33 cl   5,50

33 cl   4,50

Een verfrissend witbier gekruid met 

sinaasappelschil en koriander. Het heeft 

een zachte, rijpe smaak en is verrassend 

doordrinkbaar (4,8%)

Dankt zijn troebelheid aan de overwegende 

aanwezigheid van tarwe. Natuurlijke 

aroma’s van koriander en sinaasappelschil. 

Proevend vind je de frisheid en de 

verfijning van de aroma’s terug in dit 

buitengewoon witbier (4,5%)

AFFLIGEM BELGISCH WIT

BL ANCHE DE BRUXELLES

30 cl   4,00

33 cl   4,00
33 cl  4,00

25 cl  4,25

33 cl  4,50

(tap)



Rochefort 8 is een erkend trappistenbier. 

Amber-, bruinkleurig met volle zoete 

aroma’s van karamel, toffee, chocolade. 

Unieke trappist met een lange, zachtzoete 

nasmaak (9,2%)

De Pater is een kastanjekleurig donker bier 

van hoge gisting, met een volle smaak. Dit 

evenwichtige zoete abdijbier heeft een volle 

smaak en in het aroma zijn karamel en 

vruchten waarneembaar (6,7%) 

Complex donker bier met zoete, fruitige en 

zachte toetsen. Daarnaast nog aroma’s van 

chocolade en karamel en fruitigheid van de 

hoge gisting. Een unieke smaak (9%)

ROCHEFORT 8

ST. BERNARDUS PATER

LEFORT DUBBEL

DUBBEL

33 cl   5,00

33 cl   4,00

33 cl  4,75

Gebrouwen volgens de oude traditie van 

de Berne Abdij in Heeswijk. Een mooi 

donker amber gekleurd bier met een heerlijke 

zachte karamelsmaak van de gebrande mout. 

Proef de warme kruidentonen die het bier 

mooier en ronder maken (8%)

Gouden Carolus Cuvée van de Keizer 

Imperial Dark werd verrijkt met een infusie 

van Gouden Carolus Single Malt whisky. 

Dit resulteert in een uniek bier: krachtig en 

volmondig met subtiele toetsen van vanille, 

eikenhout en chocolade. Een keizerlijk 

brouwsel om te koesteren (11,7%)

Een sterke dubbel met smaken van donkere 

vruchten, pruimen en rozijnen. Karamel en 

toffee mout zorgen voor de extra zoetheid met 

een vleugje chocolade (8,5%)

BERNE PRIOR DUBBEL

GOUDEN CAROLUS 
WHISKY INFUSED

GOUDEN CAROLUS CL ASSIC

33 cl   5,75

33 cl   6,95

33 cl   4,75

Gebrouwen met zes speciale moutsoorten, 

heeft het bier een uniek en rijk aroma waarin 

de geur van honing, amandel, chocolade en 

zelfs bruine suiker te ontdekken valt (7,5%)

BRUGSE ZOT DUBBEL

33 cl  4,75



BLOND

Volle droge smaak met een zachte en 

hopbittere afdronk. Een goed uitgebalanceerd 

bier (6,8%)

Bier gemaakt met wilde gist. Een wat licht 

zure smaak met wat kruidige hop, moutigheid 

en een kleine aardse touch van de wilde Brett-

gist. Het bier evolueert op de fles en wordt 

wilder met de tijd (5,8%)

Pittig goudblond bier voor de echte wieler 

kopman. Heerlijk doordrinkbaar, lichte tonen 

van citrus en lemon. De zoetigheid komt 

subtiel van karamel (6,6%)

Stoer en onweerstaanbaar blond bier. 

Een vlot en toegankelijk bier, mild zoet en 

fruitige tonen (6,2%)

Goudblond bier met een fruitig en kruidig 

aroma. De smaakbeleving neigt naar 

een zekere bitterheid. In het complexe 

karakter vallen ook citrusachtige toetsen te 

ontdekken (6%)

De blonde hoorn is de eerste Hoorn van de 

brouwerij van Ebly. Het is een dorstlessend 

bier, met aroma’s van citrusvruchten, rozen 

en meloen. De 2 soorten hop dragen bij aan 

zijn krachtige bitterheid (5,9%)

Het lichtblonde Mechels stadsbier voor 

alle Maneblussers ter wereld: zij die houden 

van gezelligheid, feest en lekker bier. Een 

uitgesproken fris karakter, met voldoende 

pit. De afdronk en vleugje citrus aroma 

zorgen voor een frisse smaak! (5,8%)

Gebrouwen volgens de oude traditie van 

de Berne Abdij in Heeswijk. Een mooi, 

niet zoet, goudgelig bier van hoge gisting 

met een verfrissende licht prikkelende en 

kruidige smaak door gebruik van o.a. de 

mooiste hoppen (6%)

AFFLIGEM BLOND

DE KONINCK WILD JO

KWAREMONT

WILDEREN GOUD

BRUGSE ZOT

L A CORNE DU BOIS PENDUS 
BLOND

MANEBLUSSER

BERNE NORBERTIJN BLOND

33 cl   4,50

33 cl   5,00

33 cl   4,50

33 cl   4,50

33 cl   4,50

33 cl   5,25

* WORDT GESERVEERD IN EEN PR ACHTIG HOORNVORMIG 

GL AS. WEGENS DE KOSTBAARHEID HIERVAN BEDR AAGT 

DE BORG EEN LINKER ÓF RECHTER (GEDR AGEN) SCHOEN

*

33 cl   4,50

33 cl   5,25

(tap)



BLOND

TRIPEL

Hét historische bier van Antwerpen, met roots 

tot in de 16e eeuw. 6X ‘s Werelds Best/Goud 

op de belangrijkste bierwedstrijden (6,5%)

Vertrouwde Waalse charme, gist met spicy 

pit. Amerikaanse Centennial hop geeft 

deze blondine een frisse citrus twist. Een 

dorstlessend blijvertje met karakter om van 

te houden (6,5%)

Een nieuw bier met de vertrouwde smaken 

van koriander en Belgische gist, maar toch 

een eigen gezicht (6%)

Een goudblond bier met een verrassend rijk 

aroma en volmondige smaak voor slechts 

5 Vol. % Alc. Kortom, een smaakvolle 

doordrinker! (5%)

Mooi in evenwicht met aroma’s van mout 

aangevuld met fruitige toetsen van de gist. 

Lichtzoet in aanzet aangevuld met fruitigheid 

en hopbitter. Zacht in afdronk (7%)

Duvel 6,66% is een toegankelijk bier met 

typische Duvel punch. Hemels zacht van 

smaak, licht aromatisch en verfrissend fruitig 

door het gebruik van 6 verfijnde hopsoorten 

(6,66%)

Waalse gist als stevige basis. Engelse en 

Amerikaanse hop geven hem body en 

smaak. Vlierbloesem, kamille, sinaas-

appelschil en wat koriander maken hem 

streetwise. Niet voor niets populair (8,5%)

Volmondige, fruitige smaak, volop body en 

een licht zoetje. Al 2x verkozen tot s’werelds 

beste tripel (9%)

Complex, zoet, fruitige hopsmaak en 

alcoholische warmte bij de afdronk (8,4%)
Een uitermate uitnodigend goudgeel zwaar 

blond bier van hoge gisting. Zachtzoet met een 

pittig bittertje. Een echte krachtige tripel met 

lichte kruidentonen. Gevaarlijk lekker! (9%)

SEEF VAN MOLL TOEWIJDING

KEES IT’S A BLOND

VICARIS QUINTO

KASTEEL BLOND

DUVEL 666

VAN MOLL TRIPLE TROUBLE GOUDEN CAROLUS TRIPEL

TRIPEL KARMELIET

BERNE ABT TRIPEL

33 cl   4,50

33 cl   5,50

33 cl   5,00

33 cl   4,75

33 cl   4,50

33 cl   4,75

33 cl   5,75

33 cl   4,75

33 cl   4,75

33 cl   5,75



TRIPEL

Uiteenlopende smaken komen in harmonie 

bijeen en doen dit bier tot grote hoogte stijgen. 

Fris droog tot licht zoet met subtiele tonen 

van koriander en een verfijnde hopbitterheid 

(8%)

Complex bier met een fruitige geur van rijpe 

banaan en een mooie, genuanceerde hopneus. 

Zachte romige smaak met een bittere toets 

gedragen door het fruitaroma (9,5%)

Een 4 granenbier, zachte en kruidige tripel 

met hergisting op de fles. Milde afdronk. Door 

toevoeging van rogge krijgt deze tripel een 

typisch karakter (8,2%)

De Triple Horn is een van de grootste 

Belgische Degustatie bieren. Zeer geurig, 

zoet, we genieten van hem met veel 

plezier. Een zeldzame Belgische triple met 

geen suiker en geen specerij. Pas op, zijn 

majestueuze charme zal u verleiden! (10%)

Frisheid, fruitig aroma en een zachte, volle 

smaak. De hoge gist zorgt voor een vanille- 

kruidnagelaroma en tegelijk een fruitige 

smaak van bananen en rode appels. Toetsen 

van o.a. citrus en limoen maken het bier 

evenwichtig. Aanrader! (8,8%)

Door het complexe samenspel van tripel en 

gueze een uniek type bier. De fruitige en 

zachte eigenschappen zijn afkomstig van 

de Vicaris Tripel, de frisse en lichtzurigheid 

krijgt het bier mee van de gueze (7%)

SCHELDE BROUWERIJ 
ZEEZUIPER

WESTMALLE TRIPEL

TRIPEL KANUNNIK

L A CORNE DU BOIS PENDUS 
TRIPLE

LEFORT TRIPEL

VICARIS TRIPEL/GUEZE

33 cl   4,75

33 cl   4,75

33 cl   4,75

33 cl   5,95

33 cl   4,75

33 cl   6,50

* WORDT GESERVEERD IN EEN PR ACHTIG HOORNVORMIG 

GL AS. WEGENS DE KOSTBAARHEID HIERVAN BEDR AAGT 

DE BORG EEN LINKER ÓF RECHTER (GEDR AGEN) SCHOEN

*



ZWAAR BLOND

Door de fans verkozen tot lekkerste Duvel 

Tripel Hop die ooit gemaakt werd. De unieke 

smaak wordt verrijkt door tonen van noten 

en grapefruit (9,5%)

Aangenaam fruitig bier, gekruid met 

koriander en een lichte hopsmaak (8%)

Tijdens het brouwen worden er 

eikenhoutsnippers toegevoegd. Dit zorgt 

voor een unieke smaakbeleving die de balans 

bewaart tussen de fruitigheid van de gist en 

de vanille-zoetheid van het hout (8,5%)

Fijn fruitig aroma, subtiele bitterheid. Volle 

smaak en een licht bittere afdronk (8%)

Zwaar blond. Lichtzoete smaak, sterke 

hopbittere afdronk (8,5%)

De eerste slok is licht en contrastrijk 

en groeit dan naar een lange bitterheid, 

vol nuances en smaakstrelingen. Het 

hopkarakter van het bier domineert de 

smaakontwikkeling achteraan in de mond 

en wordt verlengd door een aangenaam 

volle bitterheid (9,5%)

Fruitig aroma, subtiele hoppigheid. Dankt 

zijn naam aan de fiere Gentenaars, 

bijgenaamd stroppendragers (6,9%)

Blond, koperkleurig bier met een dikke 

schuimkraag. Na de heldere aanzet volgt 

een intense en bittere smaakervaring en 

een waar festival van hoptoetsen. Een 

krachtige, bittere afdronk (8,3%)

DUVEL TRIPEL HOP CITR A

L A CHOUFFE

CORNET

OMER

DUVEL

GENTSE STROP

ST. FEUILLIEN GR AND GRU

HOPUS

33 cl   5,00

33 cl   4,75

33 cl   4,75

33 cl    €4,50

25 cl   4,00
33 cl   4,75

33 cl   5,50

33 cl   5,75

33 cl   4,95

(tap)



FRUIT BIER

ALCOHOLVRIJ BIER

Kriek, zoetzure smaak, rijk aan kers (4,5%)

Verfrissende en fruitige smaak gecombi-

neerd met een zachte moutige body (0%)

Dezelfde volle weissbier smaak als zijn grote 

broer maar dan zonder alcohol (0%)

Alcoholvrije IPA met fruitige geuren en 

een zachte bitterheid (0%)

Fris en fruitig witbier. Rijk aan smaak, 

een echte dorstlesser (0%)

Belgisch blond abdijbier met een rijke smaak, 

zachte fruitigheid en een mild bitter einde (0%)

Je vertrouwde Liefmans Fruitesse maar 

dan met 0,5% alcohol! (0,5%)

Mix van alcoholvrij Amstel bier en 

sprankelend citroenwater (0%)

Frisse smaak van aardbeien, frambozen, 

krieken, vlierbessen en bosbessen (4,2%)

Rodenbach Classic is het originele Vlaams 

Roodbruin bier. Zachtzuur van smaak 

met unieke fruittonen dankzij de rijping 

op eikenhouten vaten. Het bier is heel 

verfrissend! (5,2%)

Kersenbier, combinatie van Kasteel Donker 

en een zoete kersenlikeur. Overweldigend 

aroma (8%)

MORT SUBITE KRIEK L AMBIC

HEINEKEN 0.0 PAUL ANER 0.0

BR AND IPA 0.0

AFFLIGEM BELGISCH WIT 0.0

AFFLIGEM BLOND 0.0

LIEFMANS ALCOHOLVRIJ

AMSTEL R ADLER 0.0

LIEFMANS FRUITESSE

RODENBACH CL ASSIC

KASTEEL ROUGE25 cl   3,75

30 cl   3,00 30 cl   3,50

30 cl   3,50

30 cl   3,75

30 cl   3,75

25 cl   3,75

30 cl   3,00

25 cl   3,75

25 cl   4,00

33 cl   4,75



R ADLER

IPA / APA

Perfecte frisse mix van Amstel bier en 

sprankelend citroenwater (2%)

Fruitig citrusachtige smaak, hoppig 

karakter met een zacht bittere afdronk 

(7%)

Aroma’s worden beheerst door zowel 

citrusfruit als zoet tropisch fruit. Daarnaast 

een licht zoete toon met wat karamel. De 

bitterheid geeft balans (5,5%)

Veel fruitige tonen, amerikaanse hop zorgt 

voor de bitterheid, droge bittere afdronk 

met citrustonen (6,5%)

New England IPA. Goud vloeibaar vocht! 

Romig en soepel, extreem fruitig door de 

enorme hoeveelheid late en dryhopping 

(6,3%)

AMSTEL R ADLER

BR AND IPA

VEDETT IPA

JOPEN MOOIE NEL

100 WATT ORCHESTR A OF 
ANGELS

33 cl   3,00

33 cl   3,75

33 cl   4,50

33 cl   5,00

33 cl   6,50

Genadeloos lekker! Ronde, zeer 

toegankelijke IPA. Hoppig karakter met 

tonen van tropische citrus en een licht 

bittere afdronk. Goede balans tussen hop, 

citrus en karamel (6,2%)

L AGUNITAS IPA

0,33 cl   5,00



IPA / APA

Wij     IPA. Een opwekkende bittersweet 

symphony. Licht bitter, vol met z’n snuit 

in een ketel tropisch fruit. Lest je dorst, 

neemt je mee en raakt je vol (6,3%)

Een van de succesnummers van 

Brouwerij Kees. Fris, licht amberkleurig, 

met de karakteristieke citrussmaak van 

Mosaic hop uit de VS (5,5%)

Fris, natuurlijk en vol van smaak. Een ode 

aan de klassieke IPA. De moderne twist is de 

toevoeging van de fantastische fruitige hop 

die een explosie aan tropische vruchten en 

smaken samenbrengt met een scherp bittere 

afsluiter (5,6%)

Een Amerikaanse IPA met een bitter randje 

die je citrus tolerantie tot het uiterste 

drijft. Beladen met scherpe en pittige 

grapefruitschil (6,5%)

Session IPA. Intens aromatisch en 

aangenaam droog, met uitbarstingen van 

perzik, citrus en meloen die het gehemelte 

domineren (4,7%)

VAN MOLL DOER AK

KEES MOSAIC HOP BREWDOG PUNK IPA

BREWDOG ELVIS JUICE

STONE GO-TO-IPA

33 cl   5,75

33 cl   5,50

33 cl   5,75

33 cl   6,25

33 cl   5,25



SAISON

AMBER / RED ALE BIEREN

Lichtzoete smaak van de mouten en goed in 

balans door de lichte hopbitterheid (5,2%)

Dit bier is wereldberoemd vanwege het 

zogenaamde Koetsiersglas. Warme zoete 

aroma’s van mout, karamel, toffee en een 

subtiel kruidig bittere afdronk (8,4%)

Een volmondig Red Ale bier. Heerlijk 

geurig door de Amerikaanse hopsoorten 

en kruidig door gember en koriander (7%)

In de geur sterke aroma’s van rijp fruit 

met toetsen van vooral karamel, die men 

ook in de smaak waarneemt. Volmondig 

bier met bitterzoete smaak en zoethout in 

de afdronk (12%)

De harmonieuze smaak begint fruitig 

en gaat dan over in moutig karamel; een 

perfecte balans tussen complexiteit en 

eenvoud. De afdronk is aangenaam bitter 

(7,5%)

Een zeer bijzondere trappist! Complex en 

fruitig karakter en een subtiele harmonie 

tussen volrond en bitter (6,2%)

PALM

PAUWEL KWAK

SEEF BOOTJES

BUSH AMBER
L A TR APPE ISID’OR

ORVAL

25 cl   3,25

33 cl   4,75

33 cl   4,75

33 cl   5,50
33 cl   4,75

33 cl   5,25

Fris met een droge en zachte afdronk, niet extreem 

bitter en absoluut niet zoet. Citroengras voegt de 

frisheid toe, Sorachi hop de fruitige aroma’s. Bier is 

voor iedereen en deze is met liefde gemaakt! (6%)

OEDIPUS MANNENLIEFDE

33 cl    5,80 



QUADRUPEL / 
BARLEY WINE

Volmondig, moutig bier met toetsen van 

karamel, koffie en chocolade. Opvallend is 

de zoete aanzet (11%)

Complexe smaak met zoetigheid en 

bitterheid van chocolade en karamel 

(11,3%)

De smaak is een wisselend palet van 

geroosterde mout, een vleugje karamel, 

kruidig en volmondig en in de afdronk 

proef je een aangename bitterheid met 

een tikje zoet. Het aroma is heerlijk 

fruitig (10%)

Door de zorgvuldige samenstelling 

van speciale mouten donker van kleur 

met een rijk en breed smaakpallet en een 

zeer verfijnde kruidige afdronk. Met 10,5% 

alcohol een Berne Abdijbier voor de echte 

liefhebber! (10,5%)

Het paradepaardje van de brouwerij. Fruitig 

aroma, zit boordevol complexe smaken 

en blinkt uit door zijn lange, bitterzoete 

afdronk. Het wordt dan ook gezien als een 

van de beste bieren ter wereld (10%)

Evenaart de smaak van een 10 jaar gerijpte 

Kasteel Donker. De smaak van het bier 

neight naar porto. Toetsen van geroosterd 

en gekarameliseerde mout, hopbitter in de 

afdronk (11%)

KASTEEL DONKER

ROCHEFORT 10

HERTOG JAN 
GR AND PRESTIGE

BERNE ABT-GENER AAL 
QUADRUPEL

ST. BERNARDUS ABT 12

CUVEE DU CHATEAU

33 cl   4,80

33 cl   6,50

30 cl   4,25

33 cl   6,00

33 cl   5,50

33 cl   5,25



ANDERE L AGERS

STOUT / PORTER

Fris Mexicaans pilsener, een dorstlesser 

met een lage bitterheid (4,5%)

Een van de meest bekende stouts! Perfecte 

balans van bitter en zoet met mout en 

geroosterd karakter. De schuimkraag is 

glad en romig (4,2%)

Geïnspireerd door vol smakende, zwaar 

alcoholische bieren uit de 18e eeuw. Bijna 

zwartgebrand, karamel, koffie-achtig, 

alcoholwarmend, intens (10,5%)

Je kan de dag toch niet beter beginnen 

als met een verse kop koffie? Ook deze 

espresso stout is vol en kruidig om lekker 

lang van te genieten (8,6%)

Lichtzoet, fris bier. Een blend van 

Pilsener, tequila en limoen (5,9%)

SOL

GUINNESS STOUT

KEES EXPORT PORTER 1750

KEES TOP OF THE MORNING

DESPER ADOS

33 cl   4,50

50 cl   6,50

33 cl   6,75

33 cl   6,50

33 cl   4,00

Ook zelf te tappen op 
onze tapwand!



BARREL AGED 
BIEREN

Trignac is een op gebruikte cognacvaten gerijpte Kasteel 

Tripel. Het zoete aroma van druiven en alcohol laten zich 

niet wegcijferen, naast de lichte wijnimpressies, wat ook 

in de smaak terug komt met een neiging naar cognac. Een 

zalig warm gevoel dat lang blijft nazinderen (12%)

Deze eenmalig gebrouwen projecten worden enkele 

maanden gelagerd op diverse barrels (Bourbon, Wijn, Rum, 

Islay, Speyside, Brandy, Sherry) 

TRIGNAC XII

KEES BARREL PROJECT

75 cl   37,50

33 cl   8,75


