Krachtig Blond

Omer Traditional Blond | 8.0%
Bitterheid

Smaak: Stevig, fruitig, bitter

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.

Award Brussels Beer Challenge - Bronze 2018
IPA

BrewDog Punk IPA | 5.4%
Bitterheid

Smaak: Tropisch fruit, karamel

Aroma van tropische vruchten, aangevuld met een vleugje karamel. In
de smaak domineert prikkelende, harsachtige Nieuw-Zeelandse hop: een
fruitige smaakexplosie.

Award World Beer Awards - UK’s best IPA 2015
Bruin/Dubbel

Bavaria Oud Bruin | 3.0%
Bitterheid
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Smaak: Fruitig, karamelzoet

Een traditioneel gezoet donkerbruin helder bier, licht granig met een
karamelzoete smaak en een vriendelijk alcoholpercentage van 3.0%

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.

Award Dutch Beer Challenge - Brons 2019

Brugse Zot Blond | 6.0%

Bavaria is een onafhankelijke en daarmee wat eigenwijze familie- brouwerij. Al
7 generaties lang geven wij onze brouwexpertise door. Nu bestaat ieder bier uit
4 ingrediënten, maar wat maakt Bavaria nou zo Bavaria? Voor ons begint dat
bij het water. Ons zuiver mineraalwater heeft een reis van 10.000 jaar afgelegd
vanuit de regio Eifel-Ardennen tot de bron in Lieshout. Daarnaast hebben we
een eigen mouterij naast onze brouwerij. Hierdoor hebben we de kwaliteit
van het mout in eigen hand. Zo. Dat is de basis van alle Bavaria producten,
variërend van verfrissend pils tot aan een authentiek bokbier.

www.bavaria.nl

Geen 18, geen alcohol

Bavaria Pilsener | 5.0%
Bitterheid

Alcoholvrij

Fles

Tap

Pils

Smaak: Licht, fruitig, mout, hop

Een zuiver en goed doordrinkbaar volmout pils met een aangename licht
bittere afdronk. Fris, fruitig en licht hoppig, vol van smaak en mooi in balans.

Bavaria IPA | 0.0%
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.

Award Zilver in categorie Alcoholvrij - Dutch Beer Awards 2019

Award Zilver in categorie Blond - Dutch Beer Awards 2019
Witbier

La Trappe Witte Trappist | 5.5%
Bitterheid

Alcoholvrij

De nieuwe Bavaria 0.0% | 0.0%

Smaak: Fris, fruitig, romig

Bitterheid

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.

Smaak: Verrassend, frisbitter

Een verfrissend 0.0% bier dat smaakt als pils. Dit komt doordat we met een
nieuwe brouwmethode, de alcohol onder zeer lage temperatuur uit het bier
halen.

Award Brons in categorie Alcoholvrij - Dutch Beer Awards 2019

Award Dutch Beer Challenge - Brons 2019
Toegankelijk Blond

La Trappe Blond | 6.5%
Bitterheid

Alcoholvrij

Bavaria Wit | 0.0%

Smaak: Biscuit, licht bitterzoet

Bitterheid

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

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.

Award Dutch Beer Challenge - Goud 2019
Krachtig Blond

Cornet - Oaked Blond | 8.5%
Bitterheid

radler

Bavaria Radler Citroen | 0.0%

Smaak: Krachtig, verrassend zacht

Bitterheid

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

Smaak: Friszoet, citroen, bier

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

Award World Beer Awards Silver 2016
Bruin/Dubbel

La Trappe Isid’or | 7.5%

La Trappe Dubbel | 7.0%
Bitterheid

amber

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.

Award European Beer Star - Gold 2018

Smaak: Stevig, karamel, bitterzoet

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
weizen

tripel

LeFort Tripel | 8.8%
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,
droog-bittere afdronk.

Weihenstephaner Hefeweissbier | 5.4%
Bitterheid

Smaak: Fris, fruitig, kruidig

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

Award World Beer Awards Gold 2018

50 cl

fruitbier

Wisselprogramma

Rodenbach FruitAge | 3.9%

Probeer eens iets anders en laat je verrassen; vraag ons naar het bier van het
moment!

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

