Bier
Abbaye des Rocs Triple
Imperial
Bitter Sweet Symphony

Brouwerij/Bierfirma
Abbaye des Rocs

Brunehaut Tripel

Brunehaut

Bux Gold

Biermaekers

Cuvée Watou

Van Eecke

De Poes Export

De Poes

Fort Lapin Tripel

Fort Lapin

Gaverhopke

Gouden Carolus Hopsinjoor Het Anker
Gulden Spoor Dubbel

Gulden Spoor

Guldenberg Tripel

De Ranke

Helleketelbier

De Bie

Jus de Mer blond

Jus de Mer

Kasteel Beauvoordebier
Keikoppenbier

De Plukker
De Plukker

Kriek De Ranke

De Ranke

Kriekedebie
Maneblusser
Netebuk Original
Oscar Blond

De Bie
Het Anker
Gulden Spoor
Eutropius

Ox 10

Ox Brewery

Papegaei
Saison de Dottignies

Verstraete
De Ranke

Alc. % Kleur Smaak
Complex aroma van mout, kandijsuiker en gedroogd fruit. Ook in de smaak ontdek je donker fruit.
10
Aangenaam frisse en nazinderende afdronk.
7,8
Aroma van gebrande mout en brood, licht gehopt en met een gekruid parfum van bloesems. Moutzoet
van smaak met een duidelijke toets van alcohol en een mooi bittere en kruidige afdronk.
7,5
Discreet en elegant aroma met een snuifje fijne gist. Frisse, elegante smaak. Zoet en bitter zijn mooi in
balans.
6,5
Volmondig moutige aanzet met een toets van karamel en biscuit, gevolgd door een lichte bitterheid die
mooi uitvloeit.
8
Bij het degusteren wordt eerst een zachte, niet al te bittere fruitsmaak waargenomen, die overgaat in een
lichte afdronk van citrus en sinaas.
4,8
Lichte gerstsmaak met een typisch aroma van in Poperinge geteelde Saaz-hop. Bier van het type
Dortmunder Pils.
8
Rijk aroma van mout met een typisch fruitig tripelkarakter (appel, peer, banaan). Vol van smaak met een
lichte bitterheid en een zoete toets. Niet te hoppig.
8
De 5 hoppen worden op verschillende tijdstippen toegevoegd in het kookproces om een maximaal hoppig
aroma over te houden. Overwegend zacht bier met een bittere afdronk.
6
De geur verraadt geroosterde gerst en gekarameliseerde tarwe die aroma's vrijgeven van koffie en
chocolade. He bier heeft een malse body, een zacht zoete fluwelen toets en eindigt met een mooie
moutbitterheid.
8
Volmondig abdijbier dat perfect balanceert tussen zoet en bitter. Het wordt gedry-hopped met Hallertau
Mittelfrüh wat zijn unieke zacht-bittere smaak en aroma geeft.
7
De exotische, hoppige en kruidige aroma's zorgen voor de betovering, die kruidig, zoet en zachtbitter
smaakt. Eruit ontwaken doe je met een heerlijk droge, moutige nasmaak.
7,2
Fruitige en hoppige tripel. Subtiel fruitig en licht gekruid aroma. Volmondige smaak met aangename
bitterheid en een evenwichtige afdronk.
5,9
De unieke moutcombinatie en heerlijke frambozentoets zorgen voor een fris fruitbiertje.
6,1
Frisse, hoppige neus (citrus & pompelmoes), kruidig, rijp exotisch fruit en wat mout. In de aanzet droog en
fris-fruitig, volmondig met mout- en gistsmaken. Lang nazinderende afdronk die zacht bitter
(pompelmoes) is.
7
Ongezoet kriekenbier met een volle kriekensmaak, zuur en dorstlessend. Lichte toets van eik door de
rijping op houten vaten.
4,5
Geur van zoete, fruitige krieksnoepjes. Zoete, fruitige smaak van krieken. Licht droge nasmaak.
Pittig bier om met volle teugen van te genieten. Licht citrus aroma, fijne afdronk.
5,8
6
Volmondig met een pittige toets van hop die de bitterheid fris laat uitvloeien. Bier van het type 'saison'.
6,6
Naast een weinig gistaroma ontpopt zich de bloemige en fruitige invloed van de drie gebruikte
hopsoorten. Lekker evenwicht tussen de aroma- en bitterhop met een toets van licht geroosterde mout.
Heerlijk bittere afdronk.
8,5
Fruitige neus van pompelmoes, volmoutige toetsen, peper. De aanzet is licht kruidig met een prikje peper.
Lichte bitterheid die lang uitvloeit.
8
Licht drinkbaar met een rijk boeket van hoparoma's.
5,5
Vol van smaak, maar licht om te drinken. Stevig gehopt en dorstlessend, typisch voor een saisonbier.

Extra

Glutenvrij | Bio

Bio
Bio

Sint-Bernardus Abt

Sint-Bernardus

10

Heel fruitig aroma. Bier boordevol complexe smaken. Uitblinkend door zijn lange bitterzoete afdronk.

Sint-Bernardus Tripel
St. Tabarnak

Sint-Bernardus
Eutropius

8
6,66

Discrete bitterheid, uitgebalanceerde zachte en lange nasmaak.
Zacht bier met een frisse, fruitige smaak. De nasmaak wordt gedragen door een toets koriander.

Stoute Pitte

Pater Pitte

8

Werbrouck Tripel Amber

Werbrouck

9,5

Zatte Bie

De Bie

9

In de neus zitten er licht gebrande toetsen, koffie, chocolade, wat rood fruit, wat alcohol en kandijsuiker.
In de smaak herken je opnieuw chocolade en koffie die goed vertegenwoordigd zijn en een licht rokerige
toets.
Roesbrugse tripel met een kruidige neus van zoethout. Moutige aanzet, kruidig en redelijk bitter. In de
smaak ontwaar je toetsen van munt en zoethout.
Heerlijk zoet geur van karamel, mout en lichte kruiden die je metee in hogere sferen brengt. Volmondige
en uitgebalanceerde smaak van geroosterde mout, rozijnen, kruiden en donker fruit.

blond
goudblond
amber
donkerbruin
zwart
rood

