
Onze bieren van het vat of fles:   Bierkaart plein2, juli 2017 

Dommelsch pils van ‘t vat 0,22  € 2,50 
Dommelsch pils van ‘t vat 0,25  € 2,85 
Dommelsch pils van ‘t vat 0,45  € 5,15 

Leffe blond  € 4,20  6.6% 
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 . 
Leffe Blond is lekker bij rood vlees, gerookte ham, zoetzure gerechten, brie of blauwe kaas. 

Leffe dubbel € 4,20  6.5% 
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. 

Leffe tripel € 4,20  8.4% 
Leffe Tripel heeft een zeer complexe smaak. Het kan omschreven worden als subtiel, licht en fris, maar ook vol 
in de mond met een fascinerende afdronk. Ook deze wordt gebrouwen van water, mout, mais, hop en 
gerstemout, maar ook met tarwe. Leffe Tripel heeft een licht zoete en bittere smaak met een noot van citroen in 
de afdronk. 
Leffe Tripel is een traditionele abdijbier. In 1152 werd de Abdij van Leffe gesticht, gelegen in de maasvallei 
nabij Dinant in België. Sinds de oprichting wordt het klooster bewoond door paters Norbertijnen. 
Leffe Tripel is lekker bij gegrilde kip, wild, abdijkazen of vis. 

Hoegaarden wit € 3,90  5.0% 
Hoegaarden witbier heeft een frisse en zoete smaak. 
Hoegaarden witbier is het bekendste van de brouwerij. Brouwerij De Kluis ligt in Hoegaarden en werd in 1966 
opgericht door Pierre Celis. Brouwerij De Kluis kan vanwege hygiënische redenen niet worden bezocht. Sinds 
2007 is het wel mogelijk om op interactieve manier kennis te maken met de geschiedenis van de ingrediënten 
en het brouwproces. Dit kan in 't Wit Gebouw in het centrum van Hoegaarden. 
Het traditionele Hoegaarden witbier wordt gebrouwen met bronwater, gerstemout, hop, koriander en Curagao. 
Dit licht gehopte bier heeft een troebele witgele kleur. Buitengewoon verfrissend. Een echte dorstlesser! 

Erdinger weisse € 4,95  5.3 % 
Erdinger Hefe Weisse heeft een frisse en licht zurige smaak. Het is een troebel weissbier met aroma's van 
banaan en kruidnagel. Een frisse smaak dus, met een lichte bitterheid in de afdronk. 
Erdinger is een biermerk uit Duitsland. De oorsprong van dit biermerk ligt in 1886 toen in Erding een 
weizenbierbrouwerij werd geopend. In 1949 gaf bedrijfsleider Frans Brombach de brouwerij de naam Erdinger 
Weissbrau. Het meest bekende product van Erdinger is Erdinger Weissbier. 

Karmeliet Tripel € 4,95 8,4% 
Karmeliet is een complex goud- tot bronskleurig bier met een romige schuimkraag. Dit komt onder meer door 
de gebruikte granen, maar ook door een beperkt gebruik van Stiermarkse hop, het overvloedig kruiden en het 
fruitig karakter (banaan en vanille) van de huisgist. De zoete aanzet evolueert verder in een uitgesproken 
sinaasappelsmaak om dan mildbitter uit te vloeien. De aanbevolen schenkingstemperatuur van Tripel Karmeliet 
ligt rond de 6-9 graden Celsius. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stiermarken_(gebied)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hop_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banaan_(fruit)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vanille_(aroma)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaasappel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Celsius


Duvel Moortgat € 4,95 8,5% 
Duvel heeft een licht, fruitig-droog aroma dat volgens kenners  doet denken aan Poire William in zijn bouquet en 
palet. Dit aroma komt onder meer voort uit het gebruik van de fijnste hoppen. Zijn droge en toch licht alcoholzoete 
smaak maakt het tot een aangename dorstlesser, met een uitgesproken hopkarakter. Het evenwicht tussen een fijn 
aroma en een subtiele bitterkracht geven dit bier een unieke plaats in de rijke Belgische biertraditie. 

Vedett extra blond € 4,35  5.0% 
Vedett Extra Blond, een luxe pils met een bijzondere smaakt, gedomineerd door hop. Het pils is tamelijk droog 
met een vleugje citroen. Een heerlijk aangename aroma met een romige mout smaak, geeft het beetje Extra in 
Vedett Blond! 
Vedett, een blond premium bier met een alcoholgehalte van 5,2% is vandaag de dag het cultuur bier van Duvel 
Moortgat: Na zijn geboorte in 1945 verwierf het snel naam en faam binnen een kring van ingewijden in de 
regio Antwerpen-Brussel, toen nog als een in die tijd populair Export-bier. 

Vedett IPA € 4,95  5.5% 
Vedett Extra IPA is een verfrissend en toegankelijk blond speciaalbier. Het heeft een mooie smaakbalans tussen 
fruitige toetsen van subtropische citrusvruchten en bloemige, groene frisse aroma’s. 

Hertog Jan Herfst/Lente bock € 4,00  6.5% 
Hertog Jan Bockbier heeft een volle, romige en karamelachtige smaak. De smaak is uitgesproken en koppig. 
De gisting van Hertog Jan Bockbier vindt plaats bij hoge temperaturen. Deze traditionele gistingmethode wordt 
daarom hoge- of bovengisting genoemd. Dit Hertog Jan Bock bier werd in het verleden uitgebracht als Hertog 
Jan Arcener Bockbier. 

La Chouffe € 4,95  8% 
La Chouffe bier heeft een zoete en licht bittere smaak. 
Aan het einde van de jaren zeventig besloten de twee zwagers, Pierre Gorbon en Christian Bauweraerts, hun 
eigen bier te gaan brouwen in hun eigen brouwerij. Het is allemaal begonnen met een budget van iets minder 
dan 5.000 euro. Voor de twee zwagers begon het als een hobby, maar al snel kende de brouwerij zijn 
uitbreiding. Op 27 augustus 1982 werd het eerste bier gelanceerd, namelijk de La Chouffe. 

Liefmans fruitesse € 3,90 3,8% 
Dit sprankelende aperobier met zijn lichtrode kleur komt helemaal tot zijn recht in het stijlvolle, maar speelse 
Liefmansglas. Geniet van de frisse & intense smaak van aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbes 

Amstel Radler € 3,90  2% ook in 0% 
Amstel Radler is een verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater. Met maar 2% alcohol is het 
een licht bier en makkelijk te drinken. De combinatie van zuiver sprankelend citroenwater en Amstel bier 
maakt Amstel Radler een uitstekend alternatief voor die momenten dat extra verfrissing gezocht wordt. 
De vergelijking met bier voorzien van een citroensmaakje ligt misschien voor de hand, maar wie ooit 
Amstel Radler heeft geproefd weet dat het verschil groot is. Dat verschil komt mede door de natuurlijke 
samenstelling van de mix. 

Bavaria 0% € 3,50  
Bavaria 0.0% heeft een licht moutige smaak. 
Normaal gesproken wordt er bij malt bier de alcohol pas op het laatst uit het bier gefilterd. Bij het brouwproces 
van Bavaria ontstaat er helemaal geen alcohol. 

Bavaria wit 0% € 3,50  
Bavaria 0.0% Wit heeft een fruitige en zoete smaak. 
Bavaria 0.0% Wit is van nature troebel en wordt niet gefilterd. Daarom wordt er geadviseerd om de fles eerst te 
rollen, voordat de fles wordt uitgeschonken. Bavaria 0.0% Wit wordt gebrouwen van zuiver mineraal water.


