FLESBIEREN

Geen 18, geen alcohol

Wisselfles

Vraag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op fles.

WIJNEN PER FLES

Prime Cuts White Blend,
WO Swartland
Deze White Blend is uitermate
geslaagd: bloemen en fruit in
de geur, volle smaak met gele
pruim en peer en frisse afdronk.
Lekker voor op het terras, als
aperitief en ideale begeleider bij
de lunch. Land: Zuid- Afrika
0.75 Ltr € 19,50
Pinot Grigio Chardonnay
2012
Een interessante en goed
uitgebalanceerde door Pinot
Grigio gedomineerde wijn in
combinatie met Chardonnay,
verbouwd op een klei- en
kalksteenhoudende bodem
in de streek tussen Verona en
Venetië. Land: Venetië, Italië
0.75 Ltr € 19,50
BodeGas Santa Ana
Chardonnay 2013
Deze sappige wijn bezit een
aroma dat getypeerd wordt
door zowel citrus – als tropisch
fruit, terwijl de elegant-ferme
smaak ook een lichte romigheid
heeft en een hint van noten.
Land: Mendoza, Argentinië
0.75 Ltr € 19,50
Mont Espina Sauvignon
Blanc 2012
Een zachtfrisse, soepele
smaak met een verleidelijke,
bijna jam-achtige fruitigheid
van kruisbessen. Land:
Rueda, Spanje
0.75 Ltr € 26,50

Prime Cuts Red Blend, WO
Swartland
Deze sappige wijn is een
blend van verschillende
druivensoorten beter bekend
als Droe Rooi. Veel rood fruit in
neus en smaak, die eindigen in
een romige finale. Land: ZuidAfrika
0.75 Ltr € 19,50
Pasqua, Bardolino 2011
Deze fruitige wijn is geliefd
vanwege het soepelige
karakter. In de neus komen
zwarte bessen en kersen
naar voren. Typisch lekker bij
pasta’s, gegrilde groenten en
lichte vlees gerechten. Land:
Italië Zuid oostelijke regio van
het Garda-meer
0.75 Ltr € 19,50

Bodegas Santa Ana
Malbec 2013
Smaakt vlezig en biedt
schakeringen van onder andere
bramen,bessen en laurier.
Land: Mendoza- Argentinië
0.75 Ltr € 19,50

PROEVERZ
BIER &
WIJNKAART

Muriel Rioja Crianza 2008
Robijnrood, met in de neus
vijgen, pruimencompote en
zoethout. In de smaak veel
fruitigheid -gekonfijte kersenduidelijke tannine en frisse
zuren. Lekker bij stoofpotjes,
pasta, gevogelte en harde
kazen. Land: Rioja, Spanje
0.75 Ltr € 26,50

ALLES VOOR JOUW SMAAK!

FLESBIEREN

La Trappe Witte Trappist (5.5%) *
Het enige trappistenwitbier ter wereld.
Lichtblond, troebel en met een stevige, vaste
schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig, en
prikkelend door het koolzuurgehalte.

Bitterheid
Fris, moutig, prikkelend

Bitterheid
Blond, moutig, zoet, bitter
Lichte visgerechten, varkensvlees

Stevig, volmout, karamel

Een echt Trappistenbier herkent u aan dit logo

Varkensvlees, oude kaas

Een bier van lage gisting, ook wel ondergistend bier genoemd. De smaak
wordt voor een groot deel bepaald door de Heineken A-gist en onderscheidt
zich van andere typisch Nederlandse pilsen. Het is een volmout bier en dus
gemaakt met uitsluitend gerstemout met een licht bittere smaak.

Heineken 0.0 is een alcoholvrij bier met een verfrissend en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke A-gist, gecombineerd met een zacht moutige body.

Gegrild vlees, stoofpotten

Amstel Radler (2.0%)
Bitterheid
Donker, kruidig, zoet, bitter
Wintersestoofpot,hertenbiefstuk

Amstel Radler is de mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater. Het is
dubbel verfrissend en bevat 2% alcohol. Amstel Radler is van nature iets troebel.
Geniet van de verfrissende smaak, bijvoorbeeld na het sporten of een andere
zware inspanning.

Liefmans Fruitesse (4.2%)

La Trappe Tripel (8.0%)
Klassiek en krachtig trappistenbier.
Goudblond met een witte schuimkraag.
Een volle smaak met een kandijzoet en
licht moutig karakter.

Amber,doordrinkbaar,vollesmaak

Heineken 0.0 (0.0%)
Bitterheid

La Trappe Bockbier (7.0%)
Uniek seizoensbier met een droge,
gebrande en kruidige smaak. Een bittere
ondertoon smelt verrassend samen met
een ondertoon van zoethout.

Bitterheid

Heineken (5.0%)

La Trappe Dubbel (7.0%)
Klassiek donkerbruin trappistenbier met een
ivoorkleurige schuimkraag. Een vol moutige en
karamelzoete smaak met een subtiele, zoete
invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

Speciaal amberkleurig bier, vlot doordrinkbaar
en vol van smaak. Aromatisch en hoppig op
de neus, honingzoet en zacht van smaak met
fruitige gistingsaroma’s.

Zalm, witvis, garnalen

La Trappe Blond (6.5%)
Goudgeel trappistenbier met een witte
schuimkraag en een rijke smaakbeleving.
Een toegankelijk, prikkelend bier met een
licht zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Palm (5.2%)

Bitterheid
Blond, zoet, fruitig, bitter
Eendenborst, lam, Indiaas

Liefmans Fruitesse is een uniek frisse blend van bier, gerijpt op echte krieken
in de kelder van Liefmans, dat meesterlijk versneden werd met natuurlijke
vruchtensappen aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes. Het resultaat
is een zacht mousserende en fruitige, aangenaam zoete, sprankelende en
verfrissende drank.

* Schenkadvies La Trappe Witte Trappist
Schenk het flesje uit tót de laatste centimeter. Maak de gist los door het bier dat nog in het flesje
zit te ‘walsen’. Schenk nu ook dit uit in het glas. De gist zakt als een troebele sluier door het bier.

