BIERKAART
Brugse Zot - 6%
Brugse Zot is een goudbruin, evenwichtig bier met een fruitig aroma.
Zoals zijn naam doet vermoeden, wordt het gebrouwen in het verre
Bruhhe door een familie die al zes generaties brouwerservaring heeft.
Brugse Zot is dankzij zijn laagdrempelig alcoholpercentage een aanrader
voor doordrinkers met smaak.

Ter Dolen blond - 6,1%
Ter Dolen blond is een bier dat gebrouwen wordt door brouwerij De
Dool, gelegen in het gelijknamig kasteel in onze eigen mooie gemeente,
Houthalen-Helchteren. Het is een bier met een volle zachte smaak, een
aangewezen dorstlesser! In 2010 is het zelfs verkozen tot het 3 e beste
Belgisch abdijbier door De Standaard.

Blond

Duvel - 8,5%
Deze oude bekende kan natuurlijk niet ontbreken op eender welke
zichzelf respecterende bierkaart. Duvel wordt naar meer dan 60
verschillende landen geëxporteerd en is daarmee hét exportbier van
België. Het is een subtiel bitter bier met een uitgesproken hopkarakter.
Hop, doe ze nog maar eens vol!

La Chouffe - 8%
La Chouffe, gebrouwen door brouwerij Achouffe *gezondheid*, is een
bier voor elke bierliefhebber. Het is een kruidig, maar fruitig bier met
een zweem van honing. Een smaakvol zomerbier perfect voor de
mensen die op zoek zijn naar verfrissing. Of mensen die voor hun
streken al eens liever de kabouters de schuld geven.

Affligem blond – 6,7%
Affligem blond is Belgisch blond speciaalbier met een zachte en rijke
smaak, bekroond met een stevige schuimkraag. Een milde bitterheid
ondersteunt de zachte fruitigheid. In 2020 is Affligem Blond bekroond
tot ‘s werelds beste “Belgian Style Blond”.

Tripel

Tripel Karmeliet - 8,4%
Tripel Karmeliet is een klassieker die in alle streken van België wordt
gesmaakt door zijn zacht en fruitig karakter. Karmeliet wordt net zoals
Pauwel Kwak gebrouwen in brouwerij Bosteels, een brouwerij die met
zijn 227 jaar ouder is dan de Belgische staat!
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Achel bruin - 8%
De Trappist Achel wordt sinds 1850 gebrouwen binnen de muren van De
Achelse Kluis onder toezicht van de monnikengemeenschap. In de neus valt
een lichtzoete toets op - de alcohol (8 vol.% Alc) is daar niet vreemd aan maar toch komt dit sterk bier fris over. De smaak is volmondig en prikkelend
op de tong. Lichtjes zoet (maar niet plakkerig), een vleugje rijp fruit, maar
vooral koffiebitter bepalen het karakter van dit bier.

Donker

Chimay Blauw - 9%
Met Chimay Blauw hebben we een tweede trappistenbier op onze kaart
staan. Chimay Blauw kent een kruidige smaak met een vleugje karamel
en verassend bitter in de afdronk. Fun fact: Chimay Blauw werd op de
markt gebracht als kerstbier, maar door zijn groot succes werd besloten
om het bier permanent aan te bieden.

Ter Dolen donker - 7,1%
Het derde bier afkomstig van Helchteren is de Ter Dolen Donker.
Oorspronkelijk ook gelanceerd als kerstbier, ondertussen een vaste
waarde tussen de bieren van Ter Dolen. Ter Dolen donker heeft een
neutraal fruitig en lichtzoete smaak met bovenop een smaak van biscuit
en karamel.

Fruitig

Ter Dolen Kriek - 4,5%
Na de blonde en donkere Ter Dolen kan de Ter Dolen Kriek natuurlijk
niet uitblijven. Het is een zoet fruitbier met een citroenzure toets zonder
de echte biersmaak ter verloochenen. Dankzij die unieke combinatie is
dit het enige kriekabdijbier in de wereld!

Kasteel Rouge - 8%
Kasteelbier Rouge, dat aan zowat elke toog besteld wordt als ‘één KBR
alstublieft’, is de rijzende ster onder de fruitbieren. Het Kasteelbier is een
mengeling van Kasteelbier donker en kersenlikeur. Een bier voor de
zoetebekken die graag een zwaarder biertje in de hand hebben.

Pils

Cristal – 5%
In 1928 werd Cristal de eerste pils van lage gisting in België. Cristal is
lokaal en duurzaam. Zo gebruiken ze brouwgerst uit Riemst en wordt
Cristal sinds begin dit jaar met 100% groene stroom gebrouwen,
afkomstig van 2 nieuwe windmolens in Alken, samen met de
bestaande 6.000 zonnepanelen op het dak van de brouwerij. Cristal is
een hoppige pils met een crispy toets en een aangename bittere
smaak die voortkomt uit het gebruik van de nobele Saaz hop. Een pils
waar je als Limburger trots op mag zijn!

Alcoholvrij

Stella Artois 0.0%
Stella Artois 0.0% heeft een uitgesproken hoppige bitterheid en een
knapperige, zuivere en verfrissende afdronk. Belgische
brouwersexpertise werd gecombineerd met de beste natuurlijke
ingrediënten, om een alcoholvrij pils te brouwen dat barst van de
smaak en trouw blijft aan de klassieke Stella Artois. Dit alcoholvrije pils
bevat slechts 46 kcal per 25cl, dat is minder dan de helft van een
normaal pilsbier.

Affligem Blond 0.0%
Affligem Blond 0.0% is een alcoholvrij blond abdijbier. Het fruitige bier
is rijk van smaak en heeft een bittertje in de nasmaak. Deze Blond
heeft zijn smaak en aroma's behouden, slechts de alcohol is
verdwenen.

