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BIERKAART

LEEUW PILSENER
Leeuw Pilsener heeft een fris aroma en een licht moutige aanzet die
evolueert in een zachte, evenwichtige smaak om te eindigen in een
frisse bitterheid.
5 vol. % alc.

LEEUW OUD BRUIN
Leeuw Oud Bruin is een donker bier met een relatief zoete smaak door
gebruik van speciale mout- en hopsoorten.
3,5 vol. % alc.

CHARLES QUINT GOUD BLOND
Heldergoud bier met een uitzonderlijk boeket van kruiden, een zachte
aanzet die uitvloeit in een mollige, kruidige smaak en een licht bittere,
droge afdronk.
8,5 vol. % alc.

CHARLES QUINT ROBIJN ROOD
Koperrood bier met een rijp boeket van fruit uit de boomgaard en een
zoete, volle smaak die in de finale wordt aangevuld met bittere toetsen.
8,5 vol. % alc.

CHARLES QUINT OMMEGANG
Strogeel bier met een bloemige, kruidige smaak, een complexe
bitterheid en een verfijnd citrus aroma. Gebrouwen met Belgische hop.
8 vol. % alc.

TONGERLO BLOND

GOUDEN CAROLUS CLASSIC

Koperkleurig abdijbier met een zachte, zoetige aanzet. Volmondig, met
lichtdroge afdronk. De hergisting op de fles zorgt voor een intensere
smaak en aroma, alsook een langere bewaartijd.

Donker bruin met een licht bruine schuimkraag. Karamel zoet en licht
gebrand. Kruidige toets van koriander en zeer veel fruit met een mooie
balans tussen zoet en bitter en een lichte zurigheid. Dit is bier met een
complete smaak. De afdronk is lang en fruitig.

6 vol. % alc.

8,5 vol. % alc.

TONGERLO BRUIN
Donkerbruin abdijbier met een volmondige aanzet gevolgd door een
zoetige hoofdsmaak, met vanille en gebakken banaan. De hergisting op
de fles zorgt voor een intensere smaak en aroma, alsook een langere
bewaartijd.
6,5 vol. % alc.

HOEGAARDEN WIT
Een troebel, bleekgeel tarwebier met een romige witte schuimkraag. De
geur is fris en fruitig door citrus en kruidig door koriander. De smaak is
lekker fris, heeft ook de kruidigheid van koriander en kaneel. De
afdronk is subtiel en heeft een hint van speculaas.

TONGERLO PRIOR

4,9 vol. % alc.

Goudgeel van kleur met een romige, witte schuimkraag. Het aroma is
hoppig, met kruidige en fruitige toetsen. De volmondige smaak wordt
gekenmerkt door een zachte aanzet, die uitvloeit in een aangename
bitterheid.
9 vol. % alc.

MYSTIC KRIEKEN
Krachtige smaak van krieken. Fruit zure aanzet die zachtjes overvloeit
in een lichtzoete, niet kleverige afdronk. Zo verfrissend en lekker
geurend, met de volle smaak van zomerse krieken in combinatie met
witbier. Met 25% krieken sap.

GRIMBERGEN DUBBEL

3,5 vol. % alc.

De mengeling van verschillende moutsoorten geeft Grimbergen Dubbel
deze typische dieprode "Bourgogne" kleur. Grimbergen Dubbel is een
zoet-bitter bier met veel volheid en toetsen van karamel. Het is een heel
rijk bier met dubbele gisting.

MYSTIC RADLER
Een heerlijk verfrissende combinatie van witbier en citroen- en
limoensap. Een licht bier dat makkelijk drinkt dankzij zijn lage
alcoholgehalte.

6,5 vol. % alc.

2,5 vol. % alc.

KARMELIET

BIER VAN DE MAAND

Karmeliet is een complex goud- tot bronskleurig bier met een romige
schuimkraag. Het overvloedig kruidig en het fruitig karakter (banaan en
vanille) van de huisgist. De zoete aanzet evolueert verder in een
uitgesproken sinaasappelsmaak om dan mild bitter uit te vloeien.

Vraag naar ons bier van de maand! Elke maand zetten wij voor u een
door ons geselecteerd speciaal bier in het zonnetje.

8,4 vol. % alc.

Exclusieve speciaal bieren waar we slechts een beperkte hoeveelheid
van hebben. Dus wees op tijd, want op = op!

