
Ik Sidney in Kaapstad (DDH DIPA, 8%, Dok brewing company, BE)  6€ 
DDH DIPA van 8% met een grote hoeveelheid haver en een beetje spelt om de 
romigheid van deze IPA extra in de verft te zetten. Double dryhopped (DDH) met de 
Zuid-Afrikaanse Southern passion en de Australische Galaxy hop. Deze zuiderse 
combo staat garant voor een tropisch fruitboeket die bulkt van papaya, ananas, 
guava en abrikoos.

Lutgarde Blanche (Witbier, 6%, Lutgarde, BE)     5€ 
Lutgarde blanche, het kleine zusje van de blonde, is een fruitig witbier. De subtiele 
toevoeging van natuurlijke cactusextracten geeft het zijn fruitige en zeer verfris-
sende kant. Dit evenwichtige witbier wordt gekenmerkt door toetsen van gember 
en citroenen, wat het zijn originaliteit geeft.

Patience For Eylenbosch Special Blond (6,5%, Eylenbosch, BE)  5.5€ 
Zeer gemout van geur, met zacht florale hints en subtiel fruitige (citrus) (hop)toet-
sen prikkelend in de neus. Niet volmondig. Gemout en gehopt van smaak, ietwat 
aards van aard, droog grassig en met een stevige bitterheid die in de nasmaak nog 
sterker naar voren komt, pompelmoes (witte velletjes/zeste) van karakter en een 
tikkeltje wrang. 

Gijle Bok (6,5%, Broeder Jacob, BE)     6€ 
Nu de herfst is begonnen is het weer tijd voor de jaarlijks terugkerende Bock 
bieren. Brouwerij Broeder Jacob brouwt nu de Gijle Bock. Dit Belgisch 
geproduceerde biertje heeft een moutig karakter in zowel geur, smaak en afdronk. 
Afgewisseld met subtiele tonen van karamel en bruine suiker. 

Charbon (7%, De Dochter van de Korenaar, BE)    6€ 
Dochter van de Korenaar Charbon is een bijzondere Stout. Dit donkere bier zit vol 
met vanille-aroma's. Dit gecombineerd met rokerige tonen uit de speciale 
rookmout maakt dit bier een traktatie voor vooral de gevorderde bierdrinker.

Bucketlistbieren



Duvel 6,66 (Belgian Blonde 6,66%, Duvel Moortgat, BE)   4€
Een grote innovatie voor Duvel, dat met Duvel 6,66% voor het eerst op een 
klassieke tap beschikbaar is. Laat je meevoeren door de dans van de hopduvels, 
geïnspireerd door de fruitige aroma’s van zes verschillende hoppen en een zeste 
van sinaas. Geniet van de frisse en zachte smaak van deze blonde Duvel met 
natuurlijke hergisting en een mooie, lichte troebel. 

Gouden Carolus Indulgence – Cuvée Sauvage (Blond, 9,8%, Het Anker) 6€ 
Gouden Carolus Indulgence is een serie gelimiteerde bieren die jaarlijks met 
wisselende inhoud worden uitgebracht. Deze ‘Indulgence’ brouwsels zijn exclu-
sieve verrukkingen om van te genieten op speciale momenten of te delen met 
bijzondere mensen.
Cuvée Sauvage is de 2de smaakexpressie uitgegeven onder dit label. Gouden 
Carolus Cuvée van de Keizer Rood werd versneden met 2 en 3 jaar oude Lambiek 
(20%) van Brouwerij Boon (Lembeek). Dit huwelijk verenigt het beste uit twee 
brouwtradities: volmondig en subtiel gekruid, fruitig en verfrissend zuur.

Arend Tripel (Tripel, 8%, Brouwerij De Ryck, BE)    3,5€ 
Arend tripel is een goudblond bier van hoge gisting met een hoppige neus, een 
zachte moutsmaak en evenwichtige, subtiele, hopbittere afdronk en een verras-
sende fruitigheid.

Waterloo Saison Bio (Saison, 6%, Brouwerij John Martin’s, BE)  4,8€
Waterloo Saison Bio is een traditioneel hoeve- en seizoensbier. Deze 
gemoute granen geven het bier aroma’s van knapperig brood en subtiele 
florale toetsen. De “saison”-gist verschaft het bier een typisch droog karak-
ter met zachte aroma’s van kruidnagel. De biologische 
en 100% Belgische hop zorgt voor een intense, 
aanhoudende bitterheid en een delicaat kruidig 
temperament. 

Wisselkranen - tijdelijk op vat


