
bierkaart

tap

Fles

hoegaarden radler citrus (2,0%)
radler met natuurlijke mix van hoegaarden 
met het sap van citrus

hertog jan pilsener
25 cl / /45 cl (5,1%)               
volle smaak met een aangenaam 
bittere afdronk

hertog jan weizener
30 cl / 50 cl (5,7%)
verfrissend tarwebier met robuuste,
volle smaak
              

leffe blond 25 cl (6,6%)   
zacht, moutig en fruitig,
met tonen van vanille
      

wisseltap
heerlijk bier van het seizoen 

0.0 %   op fles
hertog jan 0.0%
verrassend verfrissend, vol van smaak
met fruitig hop aroma en een bittertje

hoegaarden radler citrus 0.0%
een radler, de zachte verfrissende smaak van
hoegaarden citrus

leffe blond 0.0%
delicate smaak van kruidnagel en vanille
met een fijne gerookte toets

liefmans 0.0%
frisse & intense smaak van aardbeien,
frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen
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Goose island india pale ale (5,9%)
zeer hoppig, met een fruitig en kruidig aroma

gradoen HEGGENLEIER DONKERBLOND (5,8%)              
zachtbitter, fijn donkerblond bier met een subtiele balans,
mild moutig, kruidig, bloemig en aards

gradoen GOUDEN HIEP (8,5%)
Zacht moutig, lichtzoet, lekker kruidig met een fijn bittertje
van de Brabantse hop.

gradoen PREDIKANT 
ZWAAR DONKER (10%)
PREDIKANT heeft een zachte afdronk. De alcohol wordt
gemaskeerd door de grote smaakintensiteit. Donker fruit en
een flinke mout zoetheid kenmerken dit zwaar donker bier.

hertog jan grand prestige (10%)
vol en complex, gerstewijn van hoge gisting, 
rijp, zoet en bitter

hertog jan karakter (7,5%)
verrassend krachtig, fruitig met volwassen bittertonen

leffe bruin (6,5%)
krachtig, vol en lichtgekruid met tonen van karamel

leffe tripel (8,5%)
bitter en zoet, aromatisch boeket: banaan, perzik, 
rijpe ananas en kruidige noten. 
tonen van koriander en sinaasappel

tripel karmeliet (8,4%)
verfrissend, fruitig en kruidig met tonen van 
banaan, sinaasappel en vanille

liefmans (3,8%)
frisse & intense smaak van aardbeien, frambozen, krieken,
vlierbessen en bosbessen

belle-vue extra kriek (4,3%)
verfijnd fruitig, gebrouwen met extra veel kersen
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