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Bieren Van 'T Vat

Hertog Jan Pi lsener

(5 ,1%)

Volle smaak met een

aangenaam bittere afdronk.

25cl 45cl

Lef fe Blond  (6 ,6%)

Zacht, moutig en fruitig, met

tonen van vanille.

25cl

Hertog Jan Weizener

(5 ,7%)

Verfrissend tarwebier met een

robuuste, volle smaak.

30cl 50cl

Tr ipel  Karmel iet

(8 ,4%)

Een heerlijke drie granen tripel

met frisse tonen van banaan

en vanille.
25cl

Bier  van nu

Vraag onze bediening naar

onze biersuggestie van nu

Bieren Op Fles

Bud  (5%)

Doordrinkbaar goudkleurige

pils met een lage bitterheid

(smooth).

33cl

Victor ia St rong

Blonde  (8 .5%)

Victoria heeft een verfrissend

kruidig hoparoma met perfect

gebalanceerde fruitige

toetsen.

33cl

Lef fe Bruin  (6 ,5%)

Krachtig, vol en lichtgekruid,

met tonen van karamel.

33cl

Lef fe Tr ipel  (8 ,5%)

Stevig en verfijnd, met een

licht-fruitige afdronk.

33cl

Hertog Jan Grand

Prest ige  (10,0%)

Het kroonjuweel van Hertog

Jan: vol, rijk en bitter-zoet.

30cl

Hoegaarden Radler

Cit rus  (2 ,0%)

Radler met natuurlijke mix van

Hoegaarden met het sap van

citrus.

30cl



Alcoholvrije Bieren

Hertog Jan 0.0  (0 ,0%)

Vol van smaak, verfrissend met

een bittertje

30cl

Lef fe blond 0,0  (0 ,0%)

Delicate smaak van

kruidnagel en vanille met een

fijne gerookte toets

33cl

Lef fe Bruin 0.0  (0 ,0%)

Krachtig en vol met een licht-

gekruide afdronk.

33cl

Franziskaner

Alkohol f rei  (0 ,5%)

Een volmondig alcoholvrij

tarwebier dat wordt

gekenmerkt door zijn frisse,

fruitige, licht kruidige smaak.

33cl

Hoegaarden Radler

Cit rus 0.0.  (0 ,0%)

De zachte, verfrissende smaak

van Hoegaarden Citrus, maar

zonder alcohol

25cl

Bieren Van De

Heidebrouwerij

Valk IPA

een krachtige India Pale

Ale. Het bier is bitter en

kruidig van smaak en

ambachtelijk

gebrouwen uit lokale

gerst, drie hopsoorten

en pale mouten. 7,5%

alc.

Edelhert  Donker

Edelhert Donker van De

Heidebrouwerij is een

smaakvolle Quadrupel.

Het bier won in 2015

een gouden medaille

tijdens de Brussels Beer

Challenge. 9,0% alc.

Overige Bieren

Duvel

Duvel is een Belgisch

blond speciaalbier van

Brouwerij Duvel

Moortgat uit Puurs-Sint-

Amands. Het heeft een

hoge gisting en wordt

nog eens hergist op fles.

Het alcoholpercentage

bedraagt 8,5%

33cl

L iefmans

Frui tesse

Liefmans Fruitesse is

sprankelend Belgisch

bier boordevol fruit. De

smaak is licht zoet en

bevat accenten van

aardbei, framboos, kers,

bosbes en vlierbes

25cl

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.




