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Brand in het Café

Lekker Blond!
Tongerlo Blond 6,5%

Brand Up 5,5 %
De krachtige frisse smaak komt het
dichtst bij het oorspronkelijke pilsrecept uit 1842

Brand Saison 6,5%
Winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd “Saison” 2015
Unieke, droge, fruitige en lichtzure karakter met een
fluweelzachte bitterheid

2014 GOLD World Beer Award. Volmondige smaak met lichtdroge
afdronk. Het zoete van de mouten en kandijsuiker word mooi
gesublimeerd met fruitige bittere toetsen. Echt een smaakvolle
doordrinker.

Ciney Blond 7,0%
Bier van hoge gisting. Het zachte en zuiver bier heeft een
goudblonde kleur. Fruit en een aangename bitterheid.

La Chouffe 8,0%

Brand Bock 7,5%
Door een krachtige, moutige karakter een echte herfstbier

Ongefilterd blond bier dat hergist op de fles. Het is een
aangenaam fruitige bier, gekruid met koriander en een licht
hopsmaak.

Brand Porter 6%
Een Licht geroosterde aroma’s milde karameltonen
en een hint van verse koffie met aan het einde een zachte
bittere afdronk

12,50

Rondje kaart
Seef 6,5%

Brand Zwaar Blond 8,5%
Dit bier kenmerkt zich door de complexiteit en fruitigheid van het
bier. Daarnaast bevat het aroma’s van vijf verschillende soorten
hop.

13,00

Trappisten

Het legendarische Antwerpse speciaal bier. Een troebel blond

La Trappe Wit 5,5%

Bier met een kruidige smaak

De enige trappistenwitbier ter wereld, doordrinkbare, frisse
Dorstlesser. Licht zurig en prikkelend door het koolzuurgehalte

Jopen Hoppen 6,8%
Enige 3 grangenbier ter wereld met dubbele hopgave. Een fris
bier met moutige beginsmaak en een lang uitvloeiende
bittere nasmaak

Westmalle Tripel 9,5%
Complex bier met veel fruitigheid, je proeft rijpe banaan en een
fijne hopbitterheid. De afdronk is lang, droog en aangenaam
bitter

Hertog Jan Grand Prestige 10,0%
Grand Prestige, gebrouwen met 4 verschillende mouten, wordt
ook wel omschreven als gerstewijn. In de rijpe, volle smaak laten
bitter en zoet zich goed onderscheiden.

14,75

Rochefort 6 7,5%
Licht en fruitige, wanneer je het bier iets langer in de mond houdt
dan word de smaak zacht en komt de karamel meer naar voren.

Achelse blond 8,0%
De smaak is hoppig met lichte karamel-toetsen; hoewel er geen
suikers zijn toegevoegd heeft het bier toch een licht zoetige smaak
en tonen van onrijp fruit

Chimay Tripel 8,0%
Een zacht lichtbitter bier. Je herkent druiven, rozijnen en zelfs
rijpe appels.

15,00

