Geen 18, geen alcohol

Flesbieren

Urthel Saisonnière (6.0%)

Unieke combinatie van saison- en witbier.
Sprankelend, goudkleurig en troebele
doordrinker met een lichtzoete body met
hopaccenten en een stevige bite in de afdronk.

Urthel Hop-It (9.5%)

Heeft een uitzonderlijk hoge maar aangename
bitterheid. De speciale hopsoorten verzorgen een
aromatische neus, een krachtige, fruitige body
en een droge, aangenaam bittere afdronk.

Urthel Samaranth (11.5%)

Zwaar en heftig rood-bruin bier met een moutig,
honingzoet karakter. Zacht met een rijk aroma van
gedroogd fruit, een volle moutige body, verfijnde
bitters in balans met een hint chocolade.

Ayinger Bräu-Weisse (5.1%)

Traditioneel
Beiers
weizenbier,
goed
doordrinkbaar en dorstlessend. Zomers,
bruisend troebel bier vol van smaak met een
fruitige body met een zachte afdronk.

Ayinger Urweisse (5.8%)

Krachtig traditioneel Beiers weizenbier, goed
doordrinkbaar en dorstlessend. Oranjekleurig bier
met een volle body, troebel, fruitig en bruisend,
afgerond met een licht zurige bite.

Bitterheid
Lichtzoet, hopaccenten, bite

Bitterheid
Krachtig, fruitig, bitter

Bitterheid
Zoet, bitter, gedroogd fruit

Kriek Max (3.5%)

Helder, donkerrood kriekbier van spontane
gisting met een zoet en fruitig aroma en een
fruitig zoet-zuur palet door toevoeging van
25% natuurlijke kriekensappen.

Bitterheid
Fruitig, zoet, fris, krieken

Erdinger Alkoholfrei (0.5%)

Heeft het aroma en de volle body van een gewone Erdinger. Een zeer geslaagd
alcoholvrij bier met bovendien mooie isotonische waarden, dus ideaal voor sporters.
Lekker Duits tarwebier met een frisse, heldere smaak en een lichte bitterheid in de
afdronk.

Veltins Pilsener (4.8%)

Veltins wordt natuurzuiver gebrouwen, met vers geoogste hop, het zachte bronwater
en de fijnste zomergerst. Dit geeft Veltins die lekkere frisse smaak. Het exclusieve glas
en de stevige volle schuimkraag maken het genieten compleet.

Bitterheid
Bruisend, troebel, fruitig, zacht

La Trappe Trappist draagt het exclusieve label Authentic Trappist Product.
Bitterheid
Vol, fruitig, bruisend, bite

Een garantie dat het trappistenbier onder toezicht van monniken wordt
gebrouwen binnen de muren van het klooster en dat een deel van de opbrengst
naar goede doelen gaat. Puur en eerlijk. En dat proef je.

Onze bieren

Dorstlessend superieur volmout pilsener
gebrouwen met Cascade-hop uit de Amerikaanse
Yakima-vallei. Rijk en helder, kruidig en fruitig,
zachte afdronk met verfijnde bitters.

Bitterheid
Volmout, rijk, helder

Flesbieren

Tapbieren

Swinckels’ - Superieur Pilsener (5.3%)

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.

Bitterheid
Blond, moutig, zoet, bitter

Bavaria 0.0% Original (0.0%)

Verfrissend geheel alcoholvrij pilsener met
de authentieke, volwaardige biersmaak van
Bavaria. Dorstlessend en goed doordrinkbaar
met een rijke smaak en een stevige afdronk.

Bitterheid
Biersmaak, doordrinkbaar, 0.0%

0.25 Ltr

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.

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.

Cornet (8.5%)

Sterk blond bier gerijpt met eikenhout. Aromatisch
met bloemige-, fruitige- en gisttonen. Romig en
rond met een lichtzoet palet vol fruitige hoppen
en gisten, vanille-houttoetsen en zachte bitters.

Wisseltap

La Trappe Dubbel (7.0%)
Bitterheid
Fris, moutig, prikkelend

Bitterheid
Donker, kruidig, zoet, bitter

Bitterheid
Sterk, blond, eikenhout, rond

Vraag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op tap en/of fles.

Klassiek donkerbruin trappistenbier met een
ivoorkleurige schuimkraag. Een vol moutige
en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete
invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

La Trappe Isid’or (7.5%)

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.

La Trappe Tripel (8.0%)

Klassiek en krachtig trappistenbier. Goudblond
met een witte schuimkraag. Een volle smaak
met een kandijzoet en licht moutig karakter.

La Trappe Quadrupel (10.0%)

Het originele, donkere trappistenbier, zwaar
en stevig met een volle, verwarmende, intense
smaak. Moutig met zoete tonen van dadels,
vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk.

Bitterheid
Stevig, volmout, karamel

Bitterheid
Fruitig, stevig, karamel, bitter

Bitterheid
Blond, zoet, fruitig, bitter

Bavaria 0.0% Wit (0.0%)

Fris en fruitig geheel alcoholvrij, troebel witbier
met een kruidige ondertoon. Dorstlessend en
soepel alcoholvrij witbier met een volle smaak
en zachte dronk.

Bavaria 0.0% Radler Lemon (0.0%)
Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije
bierdrank op basis van bruisend natuurlijk
citroenwater en Bavaria bier. Fris-zoet, licht,
granig en fruitig en bovenal verfrissend.

Bavaria Radler Lemon (2.0%)

Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters
en Bavaria bier. Friszoete dorstlesser met
natuurlijke
vruchtensappen,
onvervalst
bierkarakter, alcoholbite en frisse afdronk.

Omer Traditional Blond (8.0%)
Bitterheid
Donker, zwaar, stevig, zoet

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.

Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

Bitterheid
Friszoet, citroen, bier, 0.0%

Bitterheid
Fris, zoet, citroen, bite

Bitterheid
Stevig, fruitig, bitter

