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Alvinne 
(Zwevegem) 

 

Omega  
Blond Sour – 6% vol. | 24x33cl 
Goudblond bier. Kleine witte schuimkraag. Zurig met aroma van druiven, 
citrusvruchten, gras en bloemen. Funky. Rijpe vruchten in de smaak. Groene 
appels en druiven. Licht bittere en zurige afdronk. Verfrissend.  
 

Phi 
Blond Sour – 10% vol. | 24x33cl 
Donkerblond bier met en volle witte schuimkraag. Aroma van pechen en 
tropische vruchten. Lichtzurig (melkzuur) met een volle zoetige afdronk. 
Instapzuurtje.  
 

Sigma 
Bruin  Sour – 10% vol. | 24x33cl 
Donkerbruin bier. Beige schuimkraag. Aroma van mout, caramel, hout en 
donkere bessen. Medium body en zachte saturatie. Zoetige smaak van hout, 
bessen, tart, mout en een geringe bitterheid. Lange zoetzure afdronk. 
 

Mano Negra 
Stout - 10% vol. | 24x33cl 
Zwart bier met een grote witte schuimkraag. Aroma van geroosterde mout, 
gist, chocolade en donkere bessen. Smaak van geroosterde mout, caramel, 
chocolade, hop. Zoetig met een stevige bitterheid.  
 
 

Morpheus Saison 
Saison – 7% vol | 24x33cl 
 
 
 

Moenrye Tripel 
Tripel – 9% vol. | 24x33cl 
Farmhouse tripel.  
 
 

Berliner Framboos 
Sour Fruit – 4% vol.  | 24x33cl 
Helderrood zuur bier. Kleine rozige schuimkraag. Zuur fruitig aroma. Vooral 
framboos. Lichte carbonatie. Smaak is heel zuur. Fruit, framboos. Zoutige 
afdronk. Lichte tannines. 
 

Berliner Braambes 
Sour Fruit – 4% vol.  | 24x33cl 
Berliner Weisse gebrouwen met rogge en nadien 2 maanden gerijpt op 
Braambessen.  
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Hard Brett-Xit 
Mega blend – 4,5% vol. | 24x33 
Blend van verschillende Alvinne bieren, zuur en niet-zure. 
 
 

Wild West Plum 
Sour Fruit – 6% vol. | 24x33cl 
Donkerblond bier, kleine witte schuimkraag. Fris aroma van zure pruim, rode 
bessen en groene appel. In de smaak vind je opnieuw zure pruim, 
bessensorbet. Lichtzuur met een droge earthy afdronk. Heel verfrissend. 
 

Wild West Grape 
Sour Fruit – 6% vol. | 24x33cl 
Donkerblond bier, kleine witte schuimkraag. Fris aroma van donkere druiven, 
rode wijn en groene appel. In de smaak vind je toetsen van hout, druiven en 
rode wijn. Lichtzuur met een droge afdronk. Heel verfrissend. 
 

Sour’ire de Mortagne 
Oud-Bruin Quadrupel – 11% vol. | 24x33cl 
Licht bruin bier met een perfect evenwicht tussen zuur, zoet, alcohol en fijne 
aroma’s van hazelnoot en abrikoos. 
 

Kerasus  
Rood Zuur – 6,9% vol. | 24x33cl 
Rood fruitig zuur bier met verse Belgische krieken (25kg/100l) 
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Bossuwé Brewing 
(Kortrijk) 

 

Betty B 
Bleek blond – 5,5% vol. | 24x33cl 
Betty B. is een bleke en frisse japans geïnspireerde rijstlager van 
5,5% waarbij Sorachi Ace hop voor een vegetale en aromatische 
bitterheid zorgt. 
 
 

Bomb-Out! 
Donkerblond – 6% vol. | 24x33cl 
Bomb-Out! is een zacht en evenwichtig, duits geïnspireerd 
donkerblond roggebier van 6%, dat dankzij het gebruik van nobele 
Duitse hoppen en Amerikaanse Westkustgist volmondig en tegelijk 
heel verfrissend is. 
 
 

Basket Case 
Goudblond – 6% vol. | 24x33cl 
Basket Case is een goudblonde ale van 6% die, dankzij het late- en 
dry-hoppen met de Engelse Bramling Cross hop en het gebruik van 
een nieuwe saison gist, een fruitige en kruidige neus heeft. 
 
 

A.G.N.A.T. 
Dark Ale – 5,5% vol. / 24x33cl 
AGNAT is een pik zwart, fluweelachtig en roomig, 100% rogge bier. 
Gesatureerd met stikstof (nitro) met fruitige hint van zwarte 
bessen en appelsienzeste. 
 
 
 

Pale-Alien Abduction 
Goudblond – 4,6% vol. / 24x33cl 
Een pittig, kruidig bier, mooi en medium body, laag in alcohol, 
gemakkelijk drinkbaar. 
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Broers 
(Wachtebeke) 

 

Zwarte Ruiter 
Russian Imperial Stout – 10 % vol. | 24x33cl 
Dit donkere bier heeft een vol en romig karakter. Typisch voor 
Zwarte Ruiter zijn de typische smaken van chocolade en 
koffie. Daarna nemen we een toets waar van mandarijn en 
sinaas-appel. Dat komt door toevoeging van de Duitse 
hopsoort Mandarina Bavaria. 
 
 

Brughopper 
Goudblond – 5,5% vol. | 24x33cl 
Een echte dorstlesser door een hoppig en gemout aroma. De 
exotische fruitigheid in de afdronk zorgt voor een frisse toets! 
Ideaal op een terrasje in de zomer. 
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Dame Jeanne 
(Brasschaat) 

 

 

 

Brut sur lie 
Blond Brut Bier – 8,5% vol. | 6x75cl & 24x25cl 
 
Bij het openen van de fles, kan u een natuurlijke aroma waarnemen. Dat komt door 
gebruik van natuurlijke hoppen en verschillende mouten. 
 
De geuren van appel, peer en roze pompelmoes zijn verrassend verfrissend.  
Deze evolueren naar zachtere smaken van perzik en abrikoos, met een hoppige 
nasmaak. 

 

 

Brut sur Lie – Extra Brut 
Blond Brut Bier – 8,5% vol. | 6x75cl 

 
Een drogere versie van de gewone Brut sur Lie. De fruitigheid kan je nog steeds 

terugvinden, de afdronk is droger en verfrissend. 
 
 

 
 
 

Brut d’Anvers 
Blond Champagnebier – 9% vol | 6x75cl 
 
Een fris champagnebier met toetsen van citrus, pompelmoes, appel, peer en lychee. 
De afdronk is bitter.  
 
Brut d’Anvers is ideaal als aperitief en op zijn best bij schaal – en schelpdieren! 
 
 
 

 
 

Brut d’Anvers Rozat 
Rood Champagnebier – 6% vol. | 6x75cl 

 
Rode vruchten, voornamelijk rode bessen en framboos, nemen de bovenhand in deze 

fruitige Rozat.  
 

Dit champagnebier is perfect gebalanceerd door de zurige krieksmaak en de bitterheid 
van de hop. Absoluut niet te vergelijken met een klassiek fruit- of kriekbiertje.  
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De Bock 
Beveren 

 

Remi Blond 
Blond – 7,2% vol. / 24x33cl 
Remi Blond heeft een innig hoppig aroma, een eerbetoon aan de rijke biercultuur van 
ons land, met een fijne bittere afdronk. Daarom is Remi Blond een goudblond 
doordrinkbier waarin een zweem nostalgie doorsmaakt. Heerlijk op elk moment van 
de dag, het hele jaar door. 
Remi Blond 7,2% bevat gerstmout, hop (Northern Brewer, Centenial en Saaz), gist en 
water.  
 
 
 

Den Engel 
IPA – 6,3% vol. | 24x33cl 
Engel is een gevleugeld bier dat met beide voeten op de grond staat. De verfijnde 
afweging van de medicinale hopinfusie zorgt voor een evenwichtige smaak en een frisse 
neus. Luister naar de engel op uw rechterschouder en laat u onderdompelen in de 
hemelse smaak van dit intens hoppig bier. 
Den Engel IPA 6,3% bevat gerstmout, hop (Chinook, Citra, Centenial en Mosaic), gist en 
water. 
 
Op 19 november 2018 is Den Engel IPA door de internationale jury van Brussels Beer 
Challenge bekroond met een gouden medaille in de categorie 'Pale & Amber Ale: 
English IPA'. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.brusselsbeerchallenge.com/beers/den-engel/
https://www.brusselsbeerchallenge.com/beers/den-engel/
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De Glazen Toren 
(Erpe-Mere) 

 

Ondineke Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 12x75cl 
Goudblond, stevige schuimkraag, volmondig, zacht gehopt, ronde afdronk, zijdeachtig, fijne pareling. 
 

Jan De Lichte 
Witbier – 7% vol. | 12x75cl 
Bleek, witte schuimkraag, pompelmoes aroma met koriandertoets, kruidig, lange droge afdronk. 
 

Saison d’Erpe-Mere 
Saison – 6,5% vol. | 12x75cl 
Licht gesluierd, strogeel , witte schuimkraag, hoppig (citrus) aroma, fijne bitterheid, sterk parelend. 
 

Lentebier (Lente) 
Blond – 9% vol. | 12x75cl 
Witte, fijnmazige stevige schuimkraag, hopzuurtjes bij volmondigheid, lichtjes alcoholzoet, gesluierde 
en intense gele kleur, hoppig aroma, lange afdronk. 
 

Cuvee Angelique (Herfst) 
Dubbel Special Belge – 8,3% vol. | 12x75cl 
Roodkoperkleurig, witte schuimkraag, caramel, droog met uitgesproken bitterheid, lange afdronk. 
 

Canaster (Winter) 
Scotch – 8,7% vol. | 12x75cl 
Roodbruin, romige, witte schuimkraag, aroma van banaan en rozijntjes, krachtige en droge afdronk. 
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Den Toetëlèr 
(Hoeselt) 

 

Blond 
Blond – 7,3% vol. | 24x33cl 
Toetëlèr Blond, ons nieuwste bier, is een overheerlijk bier van hoge 
gisting met nagisting op de fles. Naast zijn volle smaak en licht bittere 
afdronk valt Toetëlèr Blond vooral op door zijn goudgele kleur en zijn 
alcoholpercentage van 7.3%. 
 

Wit 
Witbier – 5,2% vol. | 24x33cl 
Door gebruik te maken van het authentieke oud-Brabantse brouw-
systeem is dit een echt witbier gemaakt van tarwe- en gerstemout. 
Mysterieus licht troebel met een uitgesproken geur en smaak van 
vlierbloesem. Ongefilterd, hergist op fles, toont dit frisse bier met 
romige schuimkraag in het glas van authentieke brouwkunst. 
 

Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Dit amber-blond bier is het mooie huwelijk van duidelijke 
carameltoetsen en de verfijnde smaak van vlierbloesem. Een stevige 
tripel met een uitermate luchtig licht zoet karakter. Volgens kenners is 
er zelfs een elegante houtimpressie te ontdekken. 
 

Echte Kriek 
Kriek – 5,2% vol. | 24x33cl 
Een kriekenbier van 5,2 % gemaakt op basis van de Toetëlèr Wit en 
verse Haspengouwse krieken die samen vier maanden vergisten. 
Daarna wordt dit bier gelagerd en hergist op fles om dannog drie 
maanden te mogen rijpen in onze kelder. Dit kriekenbier is licht fris 
zurig en zeker niet zoet. 
 

Speculaas 
Amber – 8,5% vol. | 24x33cl 
Het winterbier bij uitstek van Brouwerij Den Toetëlèr. Een stevig 
amberkleurig bier van 8,5 % met de warme kruiden en specerijen die 
eigen zijn aan de Hasseltse speculaas maken van dit bier een heerlijke 
opkikker in koude dagen.  
 

Grand Cru 
Tripel – 8,5% vol. | 6x75cl 
Een tripel bier van hoge gisting met smaak-evolutie. Dit bier heeft al 
12 maanden gerijpt in de donkere kelders van Toetëlèr. Hierdoor krijg 
je een geportoriseerd aroma en licht zoete smaak in combinatie met 
de zachte romige afdronk zorgen voor een unieke smaakbeleving. 
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Vatgerijpt 
Tripel – 8,5% vol. | 6x75cl 
Dit ambachtelijk gebrouwen bier op basis van Toetëlèr Tripel heeft 12 
maanden op een eiken vat gelegen. Het eiken vat, waarin Limburgse 
Pinot-Noir wijn werd gerijpt, heeft duidelijk zijn krachtige en intense 
smaak achtergelaten in dit Vatgerijpt speciaal bier. De houttoets en de 
licht zoete smaak in combinatie met de zachte romige afdronk zorgen 
voor een unieke smaakbeleving. 
 

Quercus 
Quadrupel – 11% vol. | 6x75cl 
Dit Limburgs ambachtelijk gebrouwen bier op basis van een uniek 
Toetëlèr recept, heeft 12 maanden op een eiken vat gerijpt en is 
beperkt in oplage. 
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De Leite 
(Ruddervoorde) 

 

Femme Fatale  
Blond, Amber – 6,5% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Dit biertje is als een ‘onweerstaanbaar’ pittige dame: blond/amberkleurig 
bier van 6,5% vol. Met een mooie, witte schuimkraag. De neus is moutig 
en fruitig, die in de smaak overgaat in een licht bittertje.  
 
 

Bon Homme 
Bruin, Rood – 6,5% vol. | 24x33cl 
Donker bier met 5 moutsoorten erin verwerkt. Dit bier wordt afgewerkt 
met een indrukwekkende schuimkraag die geurt naar karamel met een 
lichte hoptoets. Deze vertaalt zich in de smaak, die wordt afgewerkt met 
een fijne bitterheid die even blijft nazinderen. 

 
 

Enfant Terriple 
Blond – 8,2% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
De eerste tripel van Brouwerij De Leite. Een ‘duivels’ zonnige tripel van 
8,2%. Een speels aroma van citrus die terugkomt in de smaak. Afgewerkt 
met een kruidige moutsmaak en bittertje. 
 
 

Merci Maman 2 
Blond – 4,5% vol. | 24x33cl 
Merci Maman 2 wordt speciaal gebrouwen ter erkenning van moedige 
moeders en vrouwen die in de grote oorlog 14-18 hun eigen strijd hebben 
geleverd. Ook vandaag ondersteunt onze brouwerij moedige moeders en 
vrouwen. Zo staan we 10% van de omzet af aan het Kindia project in India 
dat kinderen helpt in armoede. Het bier heeft een lichte gerookte toetsen 
de fijne dryhopping zorgt voor een fijne genuanceerde bitterheid. 
 
 

Ma Mère Spéciale 
IPA – 6% vol. | 24x33cl 
De wens naar een nog bitterder bier groeide. Bitter heet in het Frans 
‘amère’. ‘Ma Mère Spéciale’ vervoegde de rangen. De Ma Mère Spéciale 
heeft een zacht-moutige volheid. De uitgebalanceerde hopbittere smaak 
is afgerond met een zachte, fijne citrus toets. Het bier is gedryhopt. De 
geraffineerde hoppige nasmaak blijft mooi hangen. De goudbittere 
‘moeder’ is volgens de brouwers ‘onverbitterbaar’. 
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Cuvee Mam’Zelle 
Hoogblond – 8,5% vol. | 24x33cl 
Blond bier dat een aantal maanden rijpte op eiken wijnvaten. Daardoor 
verkrijgt de Cuvee een rode gloed en een diepe, zacht-bittere smaak. In 
de mond is het biertje vol en complex. Dat komt omdat de brouwers een 
gecontroleerde verzuring in het rijpingsproces dirigeerde. Een ontembaar, 
hoogblond bier! 
 
 

Cuvee Jeun-Homme 
Blond – 6,5% | 24x33cl 
Bier gelagerd op eik. Van oorsprong heeft Jean-Homme al een licht 
bittertje met citrus door gebruik van 4 hopsoorten en dryhopping. Het 
werd aangezuurd toen het 4 maanden rustte in eiken wijnvaten. 
Daardoor verzacht de combinatie bitter/zuur. Aangenaam biertje! 
 
 

Cuvee Soeur’Ise 
Tripel kriek – 8,5% vol. | 24x33cl 
In de eiken wijnvaten creëren de brouwers een kweekbed met 
lactobacilius. In 170l Enfant Terriple wordt 40 kg krieken toegevoegd. 5 
maanden lang kunnen de gisten de suikers verteren en de zachte 
verzuring zijn gang laten gaan. De krieken geven dan niet alleen hun 
lekkere smaak af, maar ook hun bloedrode kleur. Resultaat: een 
tripelkriek ‘pur sang’. 
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Domesticus 
(Olen) 

 

Domesticus Dubbel 
Dubbel – 8% vol. | 24x33cl 
Traditioneel bruin bier met een warme rode gloed. Ervaar het pure 
karakter dat wordt benadrukt door de aangename gebrande toets 
verkregen uit de chocolademout. 
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d’Oude Maalderij 
(Izegem) 

 

Redenaar 
Blond  – 6,5% vol. | 24x33cl 
Donkerblond, troebel bier met een combinatie van 6 
mouten en 3 hopvariëteiten. Volmondige, moutige 
smaken, doen ons denken aan een degustatiebier. De licht 
bittere, zoete en droge afdronk maken van Redenaar een 
heerlijke doordrinker. 
 

Qantelaar 
Dubbel  – 8% vol. | 24x33cl 
Ongefilterd bier van hoge gisting met smaakevolutie en 
hergisting op fles. Donkerbruin bier met een zachte, rode 
schijn. In de neus nemen we drop, zoethout, gedroogd 
fruit en karamel waar. De smaak is eerder complex met 
hints van gebrande mout, karamel, gedroogd fruit, drop, 
chocolade en een subtiele hopbitterheid.  
 

Hop, The Brewer 
IPA – 6,5% vol. | 24x33cl 
Belgische stijl IPA. De bedoeling is dat u de zachte 
bitterheid ervaart, gecombineerd met een hoppig aroma 
met een geweldig einde en een gebalanceerde hop 
afdronk. 
 

Farang 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Tripel verrijkt met galanga, een Thaise variant van gember. 
Het bier werd verrijkt met rietsuiker. Farang betekent 
“Toerist”.  
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Expert Beers 
Kontich 

 

François Grand Cru 
Tripel – 9% vol. | 12x33cl 
François Grand Cru is een volmondig, hoppig blond bier van 
9% in een fles van 33 cl. Het is een bier van hoge gisting met “dry hopping” en 
nagisting in de fles. 
 
 
 
 

888 Tripel Eight 
Tripel – 8,8% vol. | 12x33cl 
De Belgische 888 Tripel Eight is een vlot drinkbaar hoppig blond bier van 8,8% 
alcohol. De smaak is fruitig en licht kruidig, niet droog en niet zoet. Kenners 
ontdekken banaan en heel subtiel, wat koriander. De citrussmaak versterkt de 
frisheid van het bier. Het half- tot volmondige speciaalbier heeft een fijne afdronk. 
De ingrediënten van het bier zijn Belgische gist, één hopsoort, gerst en mout. 
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Geuze 3 Fonteinen 
(Beersel - Lot) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
3 Fonteinen Oude Geuze is een assemblage van traditionele lambikken 
van één, twee en drie jaar oud, vergist op fles. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. 
60% GERSTEMOUT • 40% ONGEMOUTE TARWE • OVERJAARSE HOP • WATER 
 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
3 Fonteinen Oude Kriek wordt bekomen door het macereren van handgeplukte 
krieken op jonge traditionele lambik, gedurende minstens vier maanden, 
en met vergisting op fles. Natuurlijk fruit, zonder toevoeging van sappen, siropen, 
of suikers. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. 
60% GERSTEMOUT • 40% ONGEMOUTE TARWE • OVERJAARSE HOP • WATER 
• KRIEKEN (MIN. 35%) 
 
 

Cuvee Armand & Gaston 
Geuze – 5,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
3 Fonteinen Cuvée Armand & Gaston is een assemblage van jonge, halfoude 
en oude traditionele lambikken, gebrouwen door Brouwerij 3 Fonteinen. 
Honderd ten honderd natuurlijk en authentiek, spontaan en ietwat koppig, 
maar steeds elegant en karaktervol. Pure passie, zoals Armand en Gaston 
Debelder het altijd hebben gedaan. Vergist in de fles en met een lang 
bewaarpotentieel. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. Een geuze vol 
karakter en een mooie aroma- en smaakevolutie. 
60% GERSTEMOUT • 40% ONGEMOUTE TARWE • OVERJAARSE HOP • WATER 
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Geuze De Oude Cam 
(Gooik) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6,5% vol. | 12x75cl 
Lambiek rijpt in grote eiken vaten van meer dan 100 jaar oud. Na 1, 2 en 3 jaar wordt de 
lambiek zorgvuldig uitgeproefd, gemengd en gebotteld tot geuze. 
 
 
 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6,5% vol. | 12x75cl 
Lambiek gerijpt in grote 100 jaar oude eiken vaten gebrouwen met 35% tarwe, mout en 
hop met 35% echte kersen toegevoegd. Hele kersen met pit worden toegevoegd tijdens 
de maandenlange spontane gisting. Oude Kriek wordt spontaan gefermenteerd in de 
fles, is niet gepasteuriseerd en ongezoet. 
 
 
 

Oude Lambiek 
Lambiek – 5% vol. | 12x75cl 
De lambiek heeft gerijpt in eiken vaten van meer dan 100 jaar oud en is een mix van 
niet-gepasteuriseerde 3-jarige lambieken speciaal geselecteerd door blender Karel 
Goddeau vanwege hun karakter en rondheid. 
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Geuze De Troch 
(Wambeek) 

 
 

Oude Geuze Cuvee 
Geuze – 5,5% vol. | 12x37,5cl & 12x75cl 
Door jonge (één jaar oude) Lambik te mengen met oudere Lambik wordt een tweede 
spontane gisting in de fles verkregen. Het resultaat heet ‘Oude Geuze’. 
Om dit bier 'Oude Geuze', een echt handelsmerk voor ambachtelijk bier, te mogen 
noemen, moeten de bieren voor de mix minimaal 3 jaar oud zijn. 
 
Regioproduct (2005): "Oude Gueuze" Cuvee is door de Belgische overheid erkend als 
streekproduct van Vlaams-Brabant. 
 

Chapeau Geuze 
Geuze – 3,5% vol. | 12x37,5cl 
Wereldkampioenschap 1995: Het dranktestinstituut erkende De Troch Chapeau Gueuze 
Lambic met een gouden medaille. 
 
 

 

Chapeau Kriek 
Kriek – 3,5% vol. | 12x37,5cl & 12x75cl 
Sinds vele decennia brouwen de brouwers van de Zennevallei Lambik. In de 19e eeuw 
hebben ze verschillende fruitbieren gemaakt. Het kersenbier op basis van lambik was de 
eerste of een van de eersten. De Chapeau Kriek is gemaakt op basis van lambik, een 
ambachtelijk traditioneel product dat rijpt op eiken vaten. De Chapeau Kriek is een vers 
en heerlijk bier voor heerlijke momenten. 
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Geuze Hanssens Artisanaal 
(Beersel - Dworp) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6% vol. | 24x37,5cl & 12x75cl 
Mengeling van de fijnste lambiek, 100% gerijpt op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6% vol. | 24x37,5cl & 12x75cl 
Verse krieken gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Schaarbeekse Kriek 
Kriek – 6,5% vol. | 24x37,5cl & 12x75cl 
Verse Schaarbeekse krieken gemacereerd in jonge lambiek op eiken 
vaten met hergisting in de fles. 
 
 
 

Framboos 
Fruitlambiek – 6% vol. | 24x37,5cl 
Verse frambozen gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Oudbeitje 
Fruitlambiek – 6% vol. | 24x37,5cl 
Verse aardbeien gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Cassis 
Fruitlambiek – 6% vol. | 24x37,5cl 
Verse zwarte bosbessen gemacereerd in jonge lambiek op eiken 
vaten met hergisting in de fles. 
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Geuze Tilquin 
BIERGHES  

 

Oude Geuze 
Geuze – 7% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Bier met spontane gisting die een mengeling is van 1, 2 en 3 jaar oude lambiek. Niet 
gefilterd en niet gepasteuriseerd. Dit bier hergist op fles voor minimum 6 maanden. Ze 
komen voort van verschillende soorten wort, gebrouwen door Boon, Lindemans, 
Girardin en Cantillon. 
De smaak is zurig en droog, maar heeft een zekere rondheid dat deze Oude Geuze 
bijzonder toegankelijk voor niet-deskundigen maakt. Fans van het genre verkiezen deze 
Oude Geuze ook om zijn zoete complexiteit. Het heeft ook een lichte droge bitterheid 
vanwege de jeugd van de gebruikte eiken vaten, die nog steeds een beetje tannine 
vrijgeven. Het heeft een frisse citroengeur. 
 
 

Oude Quetsche 
Fruitlambiek – 6.4% vol. | 12x37,5 & 6x75cl 
Bier met spontane gisting dat verkregen wordt door het gisten van ontpitte verse 
pruimen (variëteit Prune de Namur of Quetsche véritable d’Alsace), in een mengeling 
van 1, 2 en 3 jaar oud lambieken voor een periode van 4 maanden. Niet gefilterd en niet 
gepasteuriseerd. Dit bier hergist op fles voor minimum 3 maanden. Ze komen voort van 
verschillende soorten wort gebrouwen door Boon, Lindemans, Girardin en Cantillon. 
De smaak is licht zurig en heeft een fruitige en ronde toets. Dat maakt, misschien, de 
Oude Questche Tilquin, toegankelijker voor niet-deskundigen of liefhebbers met minder 
verfijnde smaak. Het heeft ook een lichte droogheid van de huid van pruimen.  
 
 

Rullquin 
Stout – 7% vol. | 6x75cl 
Bier van gemengde gisting, de Stout Rullquin wordt verkregen uit een menging van 7/8 
van La Rulles Brune (Stout de Gaume) en 1/8 van een blend van 1 jaar oude lambiek, die 
8 maanden gerijpt is op eiken vaten. Ongefilterd en ongepasteuriseerd, wordt dit bier 
gedurende 6 maanden in de fles hergist. 
De smaak is zoet-zurig met een weinig plakkerige nasmaak. Het aroma heeft een zacht 
Brettanomyces karakter en toetsen van nat hout. 
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Ginger Tipple  
(Antwerpen) 

 

Ginger Tipple 
Tripel – 8,2% vol. | 15x33cl 
Aangename, frisse gemberdrank gefermenteerd met natuurlijke 
gember en suikers. Elke gemberwortel wordt met de hand gepeld 
en geraspt. Het koolzuur is natuurlijk, wat het verrassend 
verfrissend maakt! 
Koosjer en glutenvrij! 
 

Ginger Tipple 4 
Blond – 4,7% vol. | 15x33cl 
Aangename, frisse gemberdrank gefermenteerd met natuurlijke 
gember en suikers. Elke gemberwortel wordt met de hand gepeld 
en geraspt. Het koolzuur is natuurlijk, wat het verrassend 
verfrissend maakt! Door toevoeging van minder suikers krijgen we 
minder alcohol dan bij de tripel, maar dezelfde exclusieve s maak!  
Koosjer en glutenvrij! 
 

Tipple Hop 
Blond – 6,8% vol. | 15x33cl 
Met 6.8% vol. stevig geplaatst tussen de gewone Ginger Tipple en 
de Ginger Tipple 4. Het heeft het dubbele aantal hop en minder 
citrus sap toegevoegd tijdens het bottelen. Niet hoppig genoeg om 
in de wereld van IPA's te zitten, maar zeker een biertje om een 
paar flessen te drinken met vrienden. 
 

Ginger Quad 
Quadrupel – 10,8% vol. | 15x33cl 
Deze quadrupel Ginger Tipple heeft extra donkerheid en body. Hij 
is licht gehopt met Brewers Gold en gerijpt met Frans eik. Tweede 
fermentatie met biologische honing, het resultaat is een 
interessante samenkomst van eik en gember, die het best begeleid 
wordt met gerookt vlees en gerijpte gele kazen. 
 

Ginger Kriek 
Kriek / Gember – 8% vol. | 15x33cl 
Dit duurt 6 maanden om te maken. Belgische morello-kersen, 
Noordkrieken, worden gefermenteerd in een maand oud Ginger 
Tipple. Twee maanden later wordt het gebotteld met biologische 
honing en gedurende twee weken aan tweede gisting toegevoegd. 
Het moet drie maanden rusten voordat het klaar is om te drinken. 
 
  



Ambachtelijke Bieren / Craft Beers – Van Eccelpoel 22 

Hof ten Dormaal 
(Tildonk) 

 
 
 
 
 

Blond Barrel Aged Extra Strong ARMAGNAC 
Blond – 12% vol. | 6x75cl 
Blonde Farmhouse Ale gerijpt in gebruikte Armagnac eiken vaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blond Barrel Aged Extra Strong CIDER 
Blond – 12% vol. | 6x75cl 
Blonde Farmhouse Ale gerijpt in gebruikte Cider eiken vaten. 
 
 
 
 
 
 

LIBF ‘16 
Donker – 9,3% vol. | 24x33cl 
Speciaalbier gebrouwen voor het Leuven Innovation Beer Festival. 
Frisse toets door lichte verzuring in een stout-achtig bier, gerijpt in gebruikte 
Ardbeg eiken vaten. 
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Hoppug 
(Meerhout) 

 

Free Bird 
Session IPA – 4,5% vol. | 24x33cl 
Bitter blond bier van hoge gisting. Een heerlijk doordrinkbaar 
bier met zorgvuldig uitgekozen Duitse en Amerikaanse 
hopsoorten. Doordat de Free Bird 4,5% bezit is het een bier van 
het type Session IPA. De hopsoorten zijn Chinook (US) en 
Mandarina Bavaria (DE). De smaak is fruitig en de citrusaroma’s 
overheersen. 
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Hopscheppers 
(Herentals) 

 

Hopschepper  
IPA – 7% vol. | 24x33cl 
Amberkleurig bier van hoge gisting, met hergisting op fles. Intens 
gehopt met East Kent Golding en Cascade, ook dryhopping. 
Aangename citrusaroma’s die zich vertalen in verfrissende smaken. 
De lange afdronk eindigt in een lekker pompelmoesbittertje. 
 
 

Imperial Kroezer 
Russian Imperial Stout – 9% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Pikzwart pier met een romige, lichtbruine schuimkraag. In de neus 
nemen we een complex aroma van koffie, chocolade, kruiden en 
zoethout waar. Deze geuren komen terug in de smaak, afgewerkt 
met een stevige bitterheid. 
 

Schalkse 10 
Tripel – 10% vol. | 24x33cl 
Blond bier van hoge gisting, met hergisting op de fles. Witte, romige 
schuimkraag die lang blijft. Complex aroma van kruiden (kruidnagel, 
koriander, ...), fruit (vooral citrus, zeste van bittere 
appelsien en in mindere mate citroen, perzik). Komt fris over 
ondanks het hoge alcoholgehalte. 
Het bier is zacht bitter, vol en kruidig, met toetsen van citrus en 
perzik. In de afdronk speelt de bittere curaçao de hoofdrol.  
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Inglorious Brew Stars 
(Deurne) 

 

Cum Laude 
Blond – 6,3% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Verfrissend bier met passievrucht, mango & pompelmoes in de neus. 
Dat tropische aroma wordt doorgezet in de smaak en is goed 
gebalanceerd met een licht bittere afdronk. Als kers op de taart, wordt 
het geheel afgewerkt met een grote, witte schuimkraag. Het huisbier 
van Universiteit Antwerpen. 
 

Cum Laude Rood ‘18-‘19 
Rood-Bruin – 7,4% vol. | 24x33cl 
Toetsen van gebrande noten, caramel, rozijnen en een lichte 
moutbitterheid in de afdronk.   
Tijdens het brouwproces werden er walnoten toegevoegd. De gebrande 
mouten geven het bier een donker koperen kleur. 
 

Inglorious Quad 
Quadrupel – 10,3% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Pikzwart, sterk bier met een zeer complex aroma van chocolade en 
koffie, die voortkomen uit de gebruikte mouten en gist. In de neus 
nemen we ook een zekere kruidigheid waar, afkomstig van de 
toegevoegde kruiden en hop. De smaak is een evenbeeld van het 
aroma: de moutbitterheid en een aangename, gebrande smaak krijgen 
een extra plaats.  
 

Inglorious Quad Whisky Infused 
Quadrupel – 11% vol. | 24x33cl 
Een beperkte oplage Inglorious Quad waaraan Belgian Owl whisky 
werd toegevoegd. 
Dit geeft het bier subtiele vanille- en whiskytoetsen. 
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Keukenbrouwers 
(Hove) 

 

Hip Hop 3x6 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Hip Hop 3×6 is een blonde tripel die wordt gebrouwen met pils- en 
tarwe-mout. 3×6 staat voor het formaat van onze brouwerij-
container, 3 bij 6 meter. Cascade wordt gebruikt als bitterhop en 
samen met Saaz ook als aroma hop. De gist geeft een fruitige toets 
aan dit bier. 
 

Hip Hop Double IPA 
Double IPA – 8% vol. | 24x33cl 
Hip Hop Double IPA is gemaakt op basis van 100% Munich mout. 
Hierdoor krijgt zijn prachtige kleur en moutig aroma. Columbus 
hop brengt een stevige bitterheid die typisch voor een 
Amerikaanse IPA maar minder gekend in Belgische bieren. De 
bitterheid is zeer hoog en blijft lange tijd nasmaken.  
 

Hip Hop Milkshake 
IPA – 6,5% vol. | 24x33cl 
IPA met een milkshake toets, fruitigheid van de El Dorado hop en 
zoet van de melksuiker. 
 
 

Hip Hop Funcky Chicken 
IPA – 6,0% vol. | 24x33cl 
Deze vlot drinkbare IPA heeft een extra funky toets van chili 
pepers. 
De Australische Habanero pepers geven een leuke tinteling die 
perfect samen gaat met de aromatische hoppen. 
 

Hip Hop Apple Tree 
Saison – 4,5% vol. | 24x33cl 
Aan deze Saison is vers geperst appelsap toegevoegd tijdens het 
gisten. Het gebruikte appel soort is Zari van bij een boomgaard 
dicht bij onze brouwerij in Ranst. De appels geven een unieke 
smaak aan dit bier en maakt het ideaal als aperitief. Door de het 
lage alcohol percentage van 4,5% ook een uitstekende dorstlesser. 
 

Hip Hop Alicious IPA 
IPA – 8,0% vol. | 24x33cl 
Hip Hop Alicious IPA is een overheerlijke IPA. De hoppen zijn 
continue toegevoegd tijdens het brouwen waardoor je ze alle 
facetten kan ontdekken. 16 gr hop per liter werd gebruikt. De 
hoppen: Centennial, Simcou en Citra zijn allen Amerikaanse aroma 
hoppen met een uitgesproken citrus smaak. De bitterheid is stevig 
maar vlot drinkbaar. 
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Hip Hop Purple Haze 
New England IPA – 6% vol. | 24x33cl 
New England IPA met tarwe. Een troebele IPA met paarse toets 
van hibiscus. 
Zachtjes met het flesje draaien bij het inschenken voor het volle 
effect! 

 

Hip Hop Orange Crush 
IPA – 6% vol. | 24x33cl 
Aan deze IPA met Cascade en Citra hoppen is een stevige 
hoeveelheid appelsienschillen toegevoegd. Naast de citrus smaken 
van de hoppen krijgt dit bier dus een echte citrus toets. 
 
 

Monk Johnny 
Abdijbier – 10% vol. | 24x33cl 
Monk Johnny heeft een hoog alcohol percentage (10%) en 
is gebrouwen zoals enkel de paters dat kunnen. Monk Johnny is 
geïnspireerd op het bier dat tot voor kort het beste bier ter wereld 
was. Ga zitten en geniet van deze zwarte met Candico suiker 
vergiste goddelijke drank. 
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Kristonian Group 
(Overpelt) 

 

Kristonian Limited 
Funky Saison – 5,5% vol. | 24x33cl 
Een dry-hop saison met funky toets en mooie esters. Een gebalanceerd 
bier met een stabiele schuimkraag en een mooie amber kleurige body. 
Vergelijken met een ander bier is moeilijk, daarom maakt het deze 
saison zoveel te meer unieker. De smaakbeleving kan je vergelijken 
met een gerijpte Orval. 
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Leysen 
(Herentals) 

 

Baskwadder Blond 
Blond – 7% vol. | 24x33cl 
Licht blond bier met een evenwichtige smaak een toets van citrus en 
een zacht bittere afdronk. Het bevat verschillende hopsoorten die 
zorgen voor een evenwichtige maar zachte bitterheid. Een bier bij 
uitstek om van te genieten op een zomers terras. Hergist op fles, 
hierdoor evolueert de smaak. 
 
 

Baskwadder Dubbel 
Dubbel – 6,8% vol. | 24x33cl 
Donker, roodbruin bier. De smaak is kruidig en complex met een 
evenwichtige bitterheid op het eind. Een toets van stout is terug te 
vinden zowel in de geur als in de smaak. Het bevat verschillende 
hopsoorten: Target, Styrian Goldings en Hallertau. Hergist op fles, 
hierdoor evolueert de smaak en zal nog wat zachter worden door even 
te laten liggen. 
 
 

Baskwadder Tripel 
Tripel – 7,8% vol. | 24x33cl 
Blond licht-amber bier. De smaak is evenwichtig en volmondig met een 
bittere afdronk. Het bevat verschillende hopsoorten: Target, Fuggles en 
Hallertau die zorgen voor een evenwichtige doch kruidige bitterheid. 
Door deze bitterheid en het hogere alcoholgehalte is het een bier om 
rustig van te genieten. Hergist op fles, hierdoor evolueert de smaak. 
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Mokke Bier 
(Borgerhout) 

 

Blond 
Blond – 6,5% vol. | 24x33cl 
Van de eerste slok tot de laatste druppel zal Mokke Blond u verrassen. 
Coriander en gedroogde sinaasappelschillen domineren het smaakpallet. 
Twee klassieke Belgische hopvariëteiten geven dit bier een kruidige en 
verfrissende bitterheid, met een lichte toets van artisanale honing. 
Silver Medal Brussels Beer Challenge 2016 
 

Bruin 
Dubbel – 7% vol. | 24x33cl 
Mokke Bruin is een echt degustatiebier, tevens het meest verfijnde en 
donkerste bier van de Mokke familie. Het is een echt bruin bier, niet te 
zwaar, met de nadruk op de gebrande karamelsmaak afkomstig van de vier 
moutvariëteiten. Dit unieke bier zal je zeker niet teleurstellen. 
Silver Medal Brussels Beer Challenge 2017 
 

Ros 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
De Mokke Ros is een tripel van 8%, dat werd gebrouwen als een echt 
degustatie bier. Het is echt uniek in haar soort. De fijne bitter die dankzij de 
2 hops mooi vooruitkomt wordt prachtig uitgebalanceerd door een hoge 
storting aan mout en kandijsuiker. Mokke Ros is een zeer toegankelijk bier 
dat door iedereen gesmaakt kan worden. 
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Savio 
(Houthalen-Helchteren) 

 

Soorske Classic 
Amber – 8% vol. | 24x33cl 
Lekker biertje met een mooie, fruitige neus. De smaak is licht zoet, 
afgewerkt met een evenwichtig bittertje. 
Jeugdig bier met een oud karakter! 
 
 
 
 

Soorske Tripel 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Een blonde, zeer door drinkbare tripel die door zijn geringe percentage 
aan alcohol toch bezit over een aannemelijke body met een licht fruitig 
karakter, dat anderzijds perfect in balans valt met de subtiele bitterheid 
die gecreëerd wordt door gebruik van zeer verfijnde hop soorten. 
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Struise Brouwers 
(Oostvleteren) 

 

Pannepot 2017 
Fisherman’s Ale – 10% vol. | 24x33cl 
De naam verwijst naar oude vissersboten van De Panne, begin 18de eeuw. De vissers lieten 
zich gaan aan donkere ale op de boten. Een aangenaam aroma van gedroogd fruit, toetsen 
van chocolade, kersen en mout. De smaak is zeer uitgebalanceerd, krachtig en aangenaam 
zoet. 
 

Pannepot Special Reserva ‘14 
Fisherman’s Ale – 10% vol. | 24x33cl 
Pannepot vintage 2014 gerijpt in gebruikte, eiken wijnvaten van Margaux en Saint-
Estèphe voor 4 jaar.  
 

Rio Reserva ‘12 
Quadrupel – 11% vol. | 24x33cl & 75cl 
In samenwerking met brouwmeester Ryohei Sugawa San van Rio Brewing & Co. Het is een 
Belgische donker goudblonde quadrupel. De eerste rijping vond plaats in de tanks. De 2de 
in St-Emilion wijn vaten en de 3de in Kentucky bourbon vaten. 4 jaar rijping geduld. 
 

Tsjeeses Reserva Bourbon 
Belgian Strong Ale – 10% vol. | 24x33cl 
Als basisbier wordt de gewone Tsjeeses gebruikt. De Reserva versie wordt steeds gelagerd 
op eiken vaten waarin een andere geestrijke dranken in gerijpt heeft. Deze versie heeft 6 
maanden gerijpt op bourbon eiken vaten. 
 

Pannepot Reserva ‘12- Uitverkocht 
Old Fisherman’s Ale Oak Aged – 10% vol. | 24x33cl 
Pannepot die 14 maanden rijpte in gebruikte, eiken vaten. In de neus café au lait, karamel, 
rozijntjes, vanille en mout. Gevolgd door een krachtige smaak, met een mooie koffietoets, 
een zacht bittertje met een gebrande afdronk met veel vanille. 
 

Pannepot Grand Reserva ’11 - Uitverkocht 
Old Fisherman’s Ale Oak Aged – 10% vol. | 24x33cl 
Pannepot die gerijpt is in gebruikte, eiken vaten en dat 24 maanden lang. De laatste 10 
maanden rustte de Pannepot op eiken Calvados vaten. Dat zorgt voor meer complexiteit. 
 

Sint-Amatus - Uitverkocht 
Quadrupel – 10,5% vol. | 24x33cl & 75cl 
Quadrupel met roodbruine kleur en een beige schuimkraag. Deze uitgave is een vintage uit 
2013, wat zorgt voor meer diepgang in de smaak. In de neus nemen we: drop, zoet, 
donker fruit en een aroma van mout waar. In de redelijk zoete smaak ontdekken we 
druiven, een aangenaam bittertje, afgewerkt met een zurigheid die doet denken aan wijn. 
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Blue Monk - Uitverkocht 
Quadrupel – 10% vol. | 24x33cl 
Donkerbruin bier, 3 jaar gerijpt op rode-wijnvaten van Château Margaux. Het fruitige 
aroma wordt aangevuld met hints van rode wijn, bessen en zwarte kersen. Ook nemen we 
toetsen van chocolade en karamel waar.. Aangevuld met rode vruchten met een rokerige 
toets, die in de finale worden afgewerkt met een lichte fruitigheid en hoptoetsen. 
 

Black Albert - Uitverkocht 
Russian Imperial Stout – 13% vol. | 24x33cl 
Ondanks de 13% alcohol is Black Albert gevaarlijk drinkbaar. Met zijn dikke, teerachtige 
body moet je er voorzichtig van nippen, maar de alcohol is zeer goed verborgen. Het bier 
giet pikzwart met een sterke karamelkleurige kraag. Elke slok bombardeert je met 
geroosterde bitterheid en de unieke zoetheid van Belgische kandijsuiker. 
 

Cuvee Delphine - Uitverkocht 
Russian Imperial Stout – 13% vol. | 24x33cl 
Black Albert werd hier gebruikt in een nieuw vatverouderingsproject met Four Roses 
Bourbon-vaten. De Belgische ironie genietend van het feit dat we het meest vereerd zijn 
om kunstwerken van Delphine Boël te laten schijnen dit label. 
 

Randolique ’17 - Uitverkocht 
Belgische Tripel – 8% vol. | 6x75cl 
Deze tripel is een samenwerking met de Liquid Riot brouwerij uit Amerika. Hij heeft 6 
maanden gerijpt op bourbon eiken vaten en hierna is er nogmaals een extra dryhopping 
toegepast. Geen typische tripel. 
 

 

Struise Witte  
Belgisch tarwebier – 5% vol. | 6x75cl 
Deze "Robust White" is een levend tarwebier van hoge gisting, ongefilterd en 
ongepasteuriseerd. Met flinke noten van tarwe en koriander belooft dit bier een 
verfrissende drinkervaring.  
 
 

Dulcinea ‘17 - Uitverkocht 
American Pale Lager – 4,5% vol. | 6x75cl 
Deze “pils” van lage gisting heeft 6 maanden gerijpt op de tank. Gemakkelijk 
doordrinkbaar en een enorme zachte smaak en afdronk. 
 
 

Dark Horse Reserva ‘14 
Dark sour – 7% vol. | 6x75cl 
Een hybride van Earthmonk & Dirty Horse, 4 jaar gerijpt of verschillende Bordeaux vaten. 
Eerste uitgave 2013 Vintage in mei 2018. Spontane gisting.  
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Van Eccelpoel 
(Herentals) 

 

TIN 
Witbier – 6,5% vol. | 24x33cl 
Een zacht fris witbiertje mét Kempense pit. Gebrouwen door brouwerij 
Weldebrouck. Door het gebruik van een speciale gist heeft dit witbier een 
aparte toets op de tong, tegelijkertijd verfrissend en doordrinkbaar. 
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Vicus Genootschap 
(Meerhout) 

 

Vicus Tripel 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
De donkerblonde, licht gesluierde Vicus Tripel is een zacht bier met 
fijne bitterheid in de afdronk. Met een fruitig aroma en pittige 
moutsmaak is hij perfect voor gezellige avonden in fijn gezelschap. De 
combinatie van maar liefst 4 moutsoorten zorgt voor de typische 
moutsmaak van onze Vicus Tripel. De hop, die je prominent op ons 
etiket ziet pronken, zorgt voor de frisbittere afdronk. 
 

Vicus Scura 
Dubbel – 7% vol. | 24x33cl 
Het donkere zusje, de Vicus Scura (Italiaans voor “donker”) bestaat uit 
5 moutsoorten , waaronder een hogere dosis van de CARA (caramel) 
mouten en in het bijzonder de ontbitterde gebrande of chocolade 
mout . Deze zorgen voor fijne smaken van koffie en chocolade. 
Daarnaast bevat de Scura 2 hopsoorten , namelijk 1 bitterhop en 1 
aromahop,  die ervoor zorgen dat er een aangename bitterheid in het 
bier zit. De Scura is een karaktervol , vrij droog bier met een lange 
afdronk.  
 

Vicus Oro 
Saison – 6% vol. | 24x33cl 
Vicus Oro is een ambier bier uit de Vicus familie. Dit zomers bier met 
een laag alcoholgehalte laat zich vlot drinken op een zomers terras. Zijn 
ronde smaak en bittere afdronk zorgen voor een harmonieus geheel. 
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Vissenberg 
(Nijlen) 

 

Viswijf 
Koperblond IPA – 7,5% vol. | 24x33cl & 9x75cl 
Viswijf is een koperblond bier, afgewerkt met een grote, witte 
schuimkraag. In de neus fris, hoppig, toetsen van citrus en een 
lichtzoete moutigheid. Deze wordt vertaald in de smaak. Een 
stevige, fruitige bitterheid wordt afgewerkt met een lange, zacht 
bittere nasmaak. 
 

 

Schouwveger 
Donker –  9% vol. | 24x33cl 
Schouwveger is een donker bier met een mooie, vette, licht bruine 
schuimkraag. Aroma’s van koffie, mokka en licht kruidig (peper, 
tikkeltje kaneel, nootmuskaat en zoethout). De smaak is met een 
mooie balans tussen zoet, zuur, koffie en karamel. 
Een echt karakterbier met uitgesproken smaken. 
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Vrijstaat Vanmol 
(Lennik) 

 

Gronckel 
Blond – 6,5% vol. | 24x33cl 
Gronckel is een goudblond ambachtelijk bier van alc. 6,5% vol. dat 
smaakt als een picknick in het Pajottenland. Rijp graan mengt zich 
met wilde kruiden en weerbarstig hout, gevolgd door een fruitige 
hopsmaak, passievrucht, abrikoos, mandarijntjes en als afsluiter een 
twist van citrus. Volmondig maar niettemin een heerlijk frisse 
dorstlesser. 
 

Tripel Gronckel 
Tripel – 9% vol. | 24x33cl 
Een gloedvolle tripel van 9%. Drie keer gehopt met drie uitgelezen 
hoppen en een derde meer mout is deze tripel drie keer zo lekker en 
drie keer zo fruitig. 
Ondanks het feit dat de Tripel Gronckel een derde straffer is dan de 
gewone Gronckel, loopt deze godendrank verbazend goed binnen. 
Bij voorkeur te drinken met derden! 
 

Janimal 
Blond – 3,3% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Janimal is een vlasblond ambachtelijk bier met een verrassend laag 
alcoholpercentage van 3,3 % vol, gebrouwen met gerstemout, tarwe, 
haver en vier hopsoorten (simcoe, citra, mosaic en cascade).  
Het doel om een mooi evenwichtig bier te maken, dat minder alcohol 
bevat dan een gewone pils maar toch vol van smaak is, was bereikt. 
 
 

Prins van Brabant 
Blond – 5,2% vol. | 24x33cl 
Prins van Brabant is een Belgisch hoevebier gebrouwen met de kracht 
van volle granen zoals gerst, tarwe en vooral veel haver.  
Onstuimig in het glas met een ontembare smaak van milde hoppen en 
verse kruiden, wild galopperend naar een afdronk van verse gember.  
Dit bier is met zijn 5,2% ideaal voor een stalling op een zonnig terras. 
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Weldebrouck 
(Willebroek) 

 

Weldebrouck Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Een weelderige tripel: zacht, fruitig en met een vol aroma. Ondanks het 
alcoholgehalte van 8,5% kan iedereen dit biertje smaken! 
 
 
 

Heindonker 
Dubbel – 7,5% vol. | 24x33cl 
Bovengistingsbier met hergisting op fles. Een amberkleurig bier met zachte 
toetsen van karamel door gebruik van drie verschillende moutsoorten. 
Uitstekend in balans door de twee verschillende hopsoorten. 
 
 
 

Weldebroucks Witbier 
Witbier – 6,5% vol. | 24x33cl 
Witbier met koriander en de schil van de bittere Curaçao sinaasappel. 
Met de gist "van het Huis". Houdbaar en met smaakevolutie. 
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White Pony Microbrewery 
(Italië) 

 

STANDAARD BIEREN 24x33cl : 

WhatTheFuck?! – IPA 6% vol. 

Black Sheep – Imperial Stour 10,1% vol. 

Zumbi – Imperial Porter 9,4% vol. 

The Oracle – Quadrupel/Barley Wine 10,7% vol. 

Strongest Than Ever – Barley Wine 15,1% vol. 
 
 

EENMALIGE BIEREN 24x33cl : 

Sun’s Architect – Pacific Saison 6% vol. 

The Crow – Russian Imperial Stout 14% vol. 

December Flower – Strong Ale 11,8% vol. 

Jefe – Hefeweizen 6% vol. 

Earth Liberation – Brett Farmhouse Ale 6,2% 

I Will Never Let You Down – Spiced Belgian Ale 7,5% vol. 

Buio… - Imperial Stout Bourbon Barrel Aged 12,5% vol. 

Thanx4nothing Fux4Everything – Imperial Stout Whisky Barrel Aged 12,5% 

Beyond The Gates – Imperial Coffee Stout Rum Barrel Aged 12,5% 

Light At The End Of The World – Tripel Aquavit & Bourbon Barrel Aged 13,9% 

Got Tie On A Pineapple Pie – Strong Ale Whisky Barrel Aged 13,5% vol. 

Stronger Than Haterz Rum – Barley Wine Rum Barrel Aged 16,5% vol. 

Stronger Than Haterz Bourbon – Barley Wine Bourbon Barrel Aged 16,5% vol. 

Antisocial Network – Tropisch witbier 4,5% vol. 

Bla Bla Bla My Blueberry Brunch – Special Porter 5,5% vol. 
 Death is Life – Strong Scotch Ale 11% vol. 
  
 
 


