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Spontane Gisting/Fermentation spontané/spontaneous - Geuze
101 Cuvée Saint-Gilloise Cantillon 5,5% 75 3,00 €

Maceratie van verse hop van het HallertauMittelfrüh type in twee jaar oude Lambik. De natuurlijke zure smaak 
van de Lambik en de geraffineerde bittere smaak van de Hallertau hop houden elkaar hier perfect in evenwicht.

102 Geuze 100% Lambik Cantillon 5,0% 75 3,00 €
Bier met een zurige, fruitige smaak, delicate aroma’s van hout, lange afdronk.

103 Geuze Fond Girardin 5,0% 37,5 1,75 €
Oranje goudgele kleur en troebel. Aroma van citrusvruchten en hout van de rijpingsvaten.

Spontane Gisting/Fermentation spontané/spontaneous - Kriek/Fruit
111 Fou'Foune Cantillon 5,5% 75 5,00 €

Mengeling van Lambik van 18 tot 20 maanden oud met Bergeron-abrikozen. Heel geurig en smaakvol bier dat 
de aromatische kwaliteiten van de Bergeron-abrikoos perfect weergeeft.

112 Kriek Retro Timmermans 4,0% 37,5 2,00 €
Belgisch fruitbier, op basis van lambiek, van spontane gisting, gearomatiseerd met krieken, gerijpt op 
eikenhouten vaten, met natuurlijke hergisting op fles, niet gepasteuriseerd, ongefilterd.

Spontane Gisting/Fermentation spontané/spontaneous - Oude Geuze
121 (Oude Geuze)² Tilquin 7,6% 37,5 2,50 €

This is a higher abv version of the Gueuze Tilquin à l’Ancienne containing the blend of 1, 2 and 3 year old 
lambics aged in oak barrels. Due to over-carbonation, the beer underwent a second barrel aging process 
before being bottled a second time. Unfiltered and unpasteurized, this beer is refermented in the bottle.

122 Horal's Oude Geuze Megablend 2011 Horal 7,0% 75 6,00 €
Deze geuze is een mengeling van jonge en oude lambieken afkomstig van zeven brouwerijen en stekerijen: 3 
Fonteinen, Boon, De Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel en Timmermans.

123 Oude Geuze 3 Fonteinen 6,0% 37,5 3,50 €
Het is een volledig natuurlijk bier, een menging van jonge en oude lambiek (samengesteld uit 1-, 2- en 3-jarige 
lambiek), gerijpt op eiken vaten. Nadien is de geuze nog minstens 6 maanden gerijpt en hergist op de fles. Het 
bier kan tot 10 jaar bewaard worden.

124 Oude Geuze Moriau 7,0% 37,5 2,00 €
De Geuze Moriau is een klassieker onder de Belgische bieren. Door de spontane gisting en een rijping van twee 
jaar op houten vaten bekomt het bier een zeer speciale, wijnachtige champagnesmaak; zurig, maar toch zacht 
van smaak.

Spontane Gisting/Fermentation spontané/spontaneous - Oude Kriek
131 Oude Kriek met Schaarbeekse Krieken 3 Fonteinen 8,0% 37,5 4,50 €

Het bier wordt bekomen door rijping van krieken (vlees en pitten) in jonge lambiek). Na dit 6 à 8 maanden 
durend rijpingsproces hergist het bier na botteling nog minstens 4 maanden in de fles. Er worden geen smaak-, 
kleur- of zoetstoffen toegevoegd. Het verschil met Oude Kriek 3 Fonteinen is dat in dit bier enkel Schaarbeekse 
krieken gebruikt worden. Schaarbeekse krieken zijn een kleine, wilde soort zure krieken.

Fruitbier / Bière aux fruits / Fruit beer
141 Roodebol Loterbol 6,6% 75 1,25 €

Roodebol is een amberrood fruitbier. Het is gemaakt op basis van Loterbol Blond en krieken uit Geetbets, die 
10 maanden rijpen.

142 Zure van Tildonk Stekelbees Hof ten Dormaal 6,0% 33 2,50 €
Dit traditioneel zuur bier gebruikt de wilde gisten van rondom de hoeve. Dit geeft het bier een zachte, 
verfrissende zuurheid. Voor deze speciale versie zijn er stekelbezen, gekweekt op de hoeve, toegevoegd. Na 
een jaar rijpen op houten vaten is het bier klaar. De stekelbees heeft een net iets verfijndere smaak dan de 
gewone zure. Dit maakt het ook iets toegankelijker en minder droog.
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Saison
201 Belgoo Saisonneke Extra Belgoo 4,4% 33 1,75 €

Artisanaal Belgische (koud gehopte) saison, (bleek)blond bier van hoge gisting, ongefilterd. Hoppy en groen 
aroma, met een vleugje boerderij in de neus. Stevig hopbitter van smaak, licht kruidig van karakter, met een 
subtiele citruszeste toets. Niet volmondig, zeer droog in de nasmaak.

202 Hof ten Dormaal Saison Hof ten Dormaal 7,5% 33 2,25 €
De dorstlesser voor, tijdens en na het labeur op het veld. Gebrouwen op de boerderij met onze eigen 
grondstoffen. Het brouwproces nam 2 dagen in beslag en er werd gebrouwen aan lagere temperaturen zo een 
authentiek saisonbier, laag in alcohol en lichtjes verzuurd, te bekomen.

203 Saison de Bruxelles L'annexe 6,0% 33 1,75 €
Une mousse blanche épaisse et généreuse coiffe une robe dorée légèrement cuivrée. Quelques fines bulles 
éparses viennent déranger le trouble d’une robe opaque et ambrée. Le nez ouvert et intense donne des notes 
rondes sur les épices. En bouche, cette saison attaque sur la fraîcheur, avant de passer sur une rondeur 
pétillante et une finale astringente amère. Complexe, la bière dégage des notes de sucre, de coriandre, une 
pointe verte, une légère tourbe et une amertume qui reste en longueur.

204 Saison de l'Ermite L'ermitage 6,2% 33 1,75 €
205 Saison IV Jadrain-Jandrenouille 6,5% 75 1,75 €

Het bier wordt gebrouwen volgens het Reinheitsgebot, met enkel de 4 ingrediënten mout, water, gist en 4 
hopvariëteiten, vandaar de naam IV.

206 Waterloo Récolte Blonde Waterloo 6,0% 33 1,50 €
Waterloo Récolte is een streekproduct waarvan de bakermat is de Ferme van Mont-Saint-Jean in Waterloo. Als 
een echte verkenner tast het bier het verhemelte af. Waterloo Récolte vraagt een vrij strategische en 
weloverwogen, maar zeker niet listige benadering. Het bier laat zich namelijk vlot ontdekken in verschillende 
fasen: nu eens rechtuit met mout en tarwe om een iets ruwere bodem in de achterlinie te beschermen, 
gewapend met een stagnerende bitterheid, weliswaar zonder zich op te dringen. Na de verovering wacht u een 
zeer aantrekkelijke maar sluwe smaak.

Tarwebier / Bière au froment / Wheat beer
211 Blanche de Thines Belgo Sapiens 4,8% 33 1,25 €

Une bière blanche en Belgique parmi tant de Tarwebier, Witbier, bière blanche de froment avec curaçao et 
coriandre…
Oui, mais une bière blanche qui a des arômes de Citrus venant du houblon et du gingembre et pas via les 
agrumes ajoutés classiquement, cela change la donne et le goût, tout en décuplant le principe de rafraîchir et 
désaltérer.

212 Chike Madame En Stoemelings 4,5% 75 2,25 €
Robe jaune pâle, goût malté et céréales. Nez très fleuri grâce aux fleurs de jasmin mises en maturation pendant 
7 jours.

213 Den Herberg Tarwe Den Herberg 5,0% 33 1,50 €
Blond tarwebier, van hoge gisting, met smaakevolutie door hergisting op de fles, niet gepasteuriseerd. Een 
lekker licht blondje met pit, een stevige & kruidige smaak én een fris aroma. De nasmaak is een tikkeltje zurig , 
doch blijft erg toegankelijk en zeer smakelijk. Erg verfrissend.

214 Tradition Blanche Lambicus Timmermans 4,5% 37,5 1,75 €
De Timmermans Tradition Lambicus Blanche is een absoluut unicum. Het bier wordt vervaardigd op basis van 
lambiek, waarop hetzelfde brouwproces wordt toegepast als voor bieren op basis van mouttarwe. Doordat 
accenten als koriander of gedroogde sinaasappelschil worden toegevoegd, krijgt het bier een fruitige, lichte, 
heerlijk troebele en subtiel "kruidige” smaak.

215 Vogelpik En Stoemelings 6,0% 75 2,25 €
Bière assez douce avec un malt biscuit qui la rend plus gourmande. Beaucoup de froment, robe jaune et nez 
épicé aux graines de corandre.

216 Wheat VI Jadrain-Jandrenouille 6,0% 75 1,75 €
Het is een stroblond bier met een alcoholpercentage van 6%. Dit is geen typisch tarwebier, de typische kruiden 
(koriander en Curaçao) zijn vervangen door specifieke hopvariëteiten die een aroma van lychee en mango 
geven.
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Bruin / Brune / Brown < 8% Alc. Vol.
301 Egotripel Dark Groenendael 7,1% 33 1,50 €

Egotripel DARK is een ongefilterd streekbier van hoge gisting. Dit donkere, bruine bier verspreidt reeds van bij 
het uitschenken een fijn, zacht, moutig aroma met een lichte karamel- en houttoets. In het typische 
Egotripelglas geeft het een mooie, romige schuimkraag. De uitgekiende dosering van de vijf verschillende 
mouten geeft een krachtig en complex bier: een spoor van chocolade, zachte kara- mel en een mooie harmonie 
tussen de geroosterde mout, de hopbitterheid en de tannines van het eikenhout waarmee gelagerd werd. Tot 
slot volgt er nog een fijne, lange, hoppige nasmaak.

Bruin / Brune / Brown >= 8% Alc. Vol.
311 Dark De Vlier 8,0% 33 1,25 €

Dit zacht donkere bier van hoge gisting wordt met speciale mouten en kandijsuiker bereid zodat men toetsen 
van koffie en chocolade waarneemt. Met smaakevolutie, niet gefilterd en ongepasteuriseerd.

312 Sint-Nikolaas Tripel De Schuur 9,0% 75 1,25 €
Bruin bier, hoge gisting met nagisting in de fles,fruitig. De licht gebrande smaak komt voort uit het gebruik van 
karamelmout. De kandijsuiker eist binnen het smakenpallet zijn plaats op, maar het maakt dit bier niet te zoet.

313 Waterloo Strong Dark Waterloo 8,0% 33 1,25 €
Zijn koffiearoma gaat gepaard met een sterk uitgesproken toon die zowel streng als gedisciplineerd is. Zijn 
smaak verspreidt zich geleidelijk over de tong en doet denken aan het vuur van de soldaten tijdens de slag bij 
Waterloo, die de kracht van het bier zeker geproefd zullen hebben. Hij heeft een sterke smaak en biedt een 
likeurachtige afdronk. Een welverdiende beloning na een goedgevulde dag.

Bruin / Brune / Brown >= 10% Alc. Vol.
314 Sint-Jan Diest Loterbol 10,0% 33 2,00 €

Sterk donker(bruin) bier van hoge gisting, met nagisting op fles, ongefilterd. Vrij fruitig en gemout van geur, 
met een vleugje bruine suiker. Gemout en eerder (alcohol)zoet van smaak, ook in de afdronk waarin duidelijk 
bruine suiker en/of karamel waar te nemen is, gecombineerd met een licht gebrande toets. De nasmaak is 
slechts zéér weinig bitter, ook hier overheerst het zoete.

Stout
321 Big Mama NovaBirra 11,0% 33 2,50 €

Big Mama Stout is gebrouwen met 5 verschillende soorten gerstemout en met gemoute rogge. Big Mama Stout 
is gehopt met Summit en Willamette hopbloemen. Vervolgens wordt het bier gedryhopt met Amerikaanse hop 
en cacaobonen uit Madagaskar. Ons Belgisch donker bier verbetert tijdens zijn eerste levensjaar en ontwikkelt 
delicate aroma's van chocolade die in evenwicht worden gehouden door een milde bitterheid.

322 Heavy Porter No Science 6,0% 33 1,50 €
Very dark pour with a tall tan head. Notes of roasted malts, smoke, ash, roasted coffee beans, light toffee. 
Medium to full body, medium carbonation and a bitter roasty finish

Porter
331 Noir du Midi L'ermitage 7,0% 33 1,75 €

Zoet met een lichtbruine schuimkraag. Koffie, groene hop en geroosterd. Zoete aanzet met een stevige 
hopbitterheid. Ook wat moutbitterheid. Koffie. Medium body en stevige carbonatie.

332 Zwet.be 3 Fonteinen 7,0% 33 2,50 €
Zwet.be is een “porter”. Het is een zeer donker, zwart bier; vandaar de naam “Zwet” (dialect voor zwart). Het is 
een bier van gemengde gisting, waarbij enerzijds cultuurgist aanwezig is en anderzijds wilde gist 
(Brettanomyces), typisch voor de lambiek.
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Pils
401 Polarius Belgo Sapiens 5,0% 33 1,25 €

Sèche et désaltérante, Polarius est une pils blonde dorée possédant une amertume franche et nette, enrobée 
des fameux arômes du malt Carablond et des houblons allemands utilisés. Mélange entre une pils belge 
comme il y en avait beaucoup à une certaine époque et une Pilsen Allemande reconnaissable par ses houblons 
fins et aromatiques de la région Hallertau, Polarius est désaltérante tout en ayant du caractère.

Blond / Blonde / Blond < 8% Alc. Vol.
411 Belgoo Luppo Extra Belgoo 6,5% 33 1,75 €

Artisanaal blond 2-granenbier van hoge gisting, met hergisting in de fles, ongefilterd, extra dry-hopped. Lekker 
fris, groen gehopt aroma, met een lichte citrustoets en exotisch fruitig karakter, zéér aangenaam qua parfum. 
Lekker hopbitter van smaak, fris fruitig (citruszeste en iets exotisch) en nat grassig. Eerst zacht bitter, vanaf de 
afdronk lekker stevig en langzaam wegebbend in een droge nasmaak.

412 Bruxellensis Zennebrouwerij 6,5% 33 2,00 €
Bier, 4 maand hergist op fles met een 100% Brusselse Brettanomyces-gist. Amberkleurig met koperreflexen, 
heel fruitig (ananas en rode vruchten), gesteund door hoparoma’s en complexe noten van oud leer. Door haar 
droge en bittere nasmaak een zeer verfrissend bier.

413 BS#028 GMGK Beerstorming 6,0% 33 2,00 €
This flavored blond dry beer has a perfect mix between the white tea, lemon peel and kaffir lime. This 
combination makes this beer fresh and soft with some lemony notes and a fruity aftertaste that would make 
you enjoy the rest of your sunny day.

414 Egatripel Groenendael 6,5% 33 1,75 €
Egotripel, is een bier dat de kwaliteiten van een witbier verenigt met die van een tripel. Het heeft een mooie, 
romige schuimkraag en de mistige goudgele kleur van rijpe tarwe. Je ruikt het aroma van hop, bleke mout, 
floraal met een hint van hazelnoot en gagel. De smaak is hoppig en kruidig met fruitige en florale toetsen. 
Kruidige en licht-bittere afdronk

415 Geele Tram/Tram Jaune En Stoemelings 5,0% 75 2,25 €
Blond bier met tyoevoeging van citroenschil voor extra frisheid

416 Gravity III Jadrain-Jandrenouille 7,5% 75 1,75 €
Wazig blond bier met een medium witte kraag. Het aroma is fruitig, hoppig, wat gist en kruidig. Medium body. 
Klein zoetje, minder fruitig dan in geur, moutig, tikje kruidig, en vooral aangenaam serieus hopbitter die lang 
blijft hangen.

417 Merchtems Neuzeke 2017 GeuzeNeuze 7,3% 33 1,50 €
Belgisch goudblond bier van hoge gisting, hergist (met champagnegist) in de fles, ongefilterd. Gemout en 
gehopt van geur, met zeer in de verte een vleugje karamel. Een mooie balans qua smaak tussen een zacht 
zoete (en licht alcoholische) afdronk en een fijne, iets sterkere bitterheid die nog in kracht toeneemt in de 
nasmaak, die vooral (hop)bitter en droog is. Vrij volmondig ook.

418 Psycho No Science 4,0% 33 1,75 €
Golden colour with dense, white head. Fruity, slightly malty nose with bread, grass and citrus. Malty, hoppy 
taste with notes of bread, grain, citrus, grass, hints of yeast and a fresh citric bitterness in the finish. Light body, 
quite dry. On the thin side, but fresh, tasty and highly drinkable.

419 Rangsken Houten Molen 7,5% 33 1,75 €
Een goudblond bier van hoge gisting. Dit bier werd anno 2012 voorgesteld als Affligems ambassadeursbier. Een 
jaar later besliste “bierarchitect” Johnny Delplace het bier in een nieuw jasje te steken, met de huidige naam, 
een alcoholpercentage van 7,5% alc. vol. en de toevoeging van een vleugje koriander en sinaaszeste. Vrij 
gemout van geur, met een fijne koriandertoets en een zacht ‘groene’ hopgeur. Gemout en floraal gehopt van 
smaak, met een accent van koriander, een zachte bitterheid en een zeer subtiele zoetige toets die voor een 
zekere volmondigheid zorgt. Zacht van smaak, met een vrij droog einde en nasmaak.

420 Théorème de L'Empereur L'ermitage 6,4% 33 1,75 €
Robe orange, dorée, voilée. Mousse blanche courte, stable, bonne tenue. Au nez le thé vert est très clair, très 
appétissant. Egalement fruits blancs, lychee, pastèque. Bouche gourmande, sur une fine base maltée sur 
développe les arômes de fruits blancs, lychee, pastèque. Le thé vert au jasmin est bien présent, frais, subtile. 
Finale courte à moyenne, légère astringence et amertume. Corpulence fine, carbonatation fine. Une bière très 
typée, le thé annoncé est très présent au nez et en bouche, mais sans excès.



Blond / Blonde / Blond >= 8% Alc. Vol.
421 Abbaye de Villers IX Abbaye de Villers 9,0% 33 2,25 €

Une bière avec du caractère ! Bière triple bio, "l’Abbaye de Villers IX" est une bière de dégustation naturelle à 
l’amertume moyenne.

422 Alpaide Blond, Cuvée van de generaal Nieuwhuys 8,5% 33 1,50 €
De smaak van deze blonde tripel werd mee door de generaal uit Hoegaarden samengesteld, geproefd en 
goedgekeurd

423 Jambe-de-Bois Zennebrouwerij 8,0% 33 1,50 €
Licht koperkleurig blond, Jambe-de-Bois is een vol en krachtig bier. De neus doet denken aan rijpe banaan en 
een subtiele mix van oude variëteiten van aromatische hop. In de mond de mout domineert, ondersteund door 
een lange en fijne bitterheid.

424 Keizer Karel Ommegang Haacht 8,0% 33 1,50 €
Strogeel bier met een bloemige, kruidige smaak, een complexe bitterheid en een verfijnd citrusaroma. 
Gebrouwen met Belgische hop.

425 Satan Gold De Block 8,0% 33 1,75 €
Een goudgele zonnige kleur en fruitige smaak. De zorgvuldig geselecteerde mengeling van bleke moutsoorten 
zorgt voor een ronde fruitige smaak met een bittere ondertoets.

426 Wolf 7 Wolf 7,4% 33 1,50 €
Goudblond bier met mooi vast wit schuim, in de geur vanille, witte peper en fruitige toetsen. De hoofdsmaak is 
zacht zoet, volmondig met een matige alcoholimpressie. De nasmaak daartegen is zacht bitter met smaken van 
steenfruit, zoals perzik en nectarine. Kortom, een zachtaardig blondje met een zeer gewillig karakter.
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Amber / Ambrée / Amber
501 Babylone Vread Ale Beer Project 7,0% 33 1,50 €

Met Babylone, gaan we « Back to the future » ! 7,000 years geleden, in Babylon, ontdekten ze toevallig een 
geweldig drankje op basis van vergist brood. Een paar duizend jaar later, in Brussel, vinden we de Babylone 
terug, een bier <<dry-hopped>> met Chinook, die niet verlegen is zn bitterheid tentoon te spreiden. We horen 
vaak dat een bier gelijkstaat aan 2 sneetjes brood - bij de Babylone is dat dan ook volledig waar !

502 Colonel Arch Belgo Sapiens 6,0% 33 1,25 €
Colonel Arch est une bière ambrée, maltée en bouche. Ce corps est agrémenté par une abondance de 
houblons américains lui procurant des arômes d’agrumes et un profil en bouche amer et légèrement épicé. Le 
houblon Centennial donne des arômes d’agrumes, de fleurs et de fruits tropicaux à cette bière à l’amertume 
franche.

503 Cuvée Devillé Den Herberg 6,2% 33 1,75 €
Artisanaal Belgisch amberkleurig bier, van gemengde gisting, met nagisting in de fles, ongefilterd. Gemout, 
ietwat ‘funky’ en gehopt van geur, met een zeer lichte metaal aanwezigheid in de neus. Idem qua smaak, zacht 
bitter met een uiterst fijn zoetige toets, die het geheel een aangename doordrinker maakt, zonder 
uitgesproken te zijn, doch sowieso refererend naar Orval.

504 Cuvée Houdini En Stoemelings 6,0% 75 2,25 €
 ‘La bière qu’on verse dans le verre et qui disparait ensuite’,  is aan de klassiekere kant. Niets mis mee, het 
moeten niet altijd IPA’s en Stouts zijn. Bij de Houdini gaan we iets donkerder in kleur, het bier heeft een bruine 
kleur, een donkere tint amber. ‘Rousse’ zoals ze zelf zeggen. In de neus weer wat fruitige esters, rode appel 
deze keer maar ook wat caramel en donkere mout. Voor het aroma wordt er een vleugje koriander en 
sinaasschil toegevoegd, het geeft wat fruitigheid, wat frisheid mee.

505 Hof ten Dormaal Amber Hof ten Dormaal 7,5% 33 1,50 €
Mooi amber-kleurig bier met mooie, stevige, witte kraag. Het bier wordt niet gefilterd en behoud zo zijn 
maximum aan smaken. Het is een gearomatiseerd bier met een bloemig en fruitig aroma waarbij zoet en bitter 
elkaar harmonieus in evenwicht houden.

506 L'Aclote Brasseurs Nivellois 4,5% 33 1,50 €
Une bière saine et légère pour la soif ... apportant les arômes uniques du seigle. Légère pétillance

507 Red My Lips Beer Project 4,7% 33 1,75 €
Artisanaal Belgische ‘Golden Session’, amber-rood bier (20 EBC) van hoge gisting, met nagisting in de fles, 
ongefilterd. Harsig gehopt en gemout van geur, met een zacht fruitig en gekruid parfum. Niet volmondig. 
Hopbitter van smaak, ietwat wrang en licht gekruid, met een fris en fruitig (passievrucht, citrus, rode vruchten) 
karakter, best verrassend. De nasmaak is droog en vooral (zeste)bitter.



508 Satan Red De Block 8,0% 33 1,75 €
Een perfect gebalanceerd amberkleurig bier. Een harmonie tussen een romig en sterk aroma, met een fijn en 
zoet pallet ontstaan uit donkere moutsoorten, verse hop, kruiden en de specifieke Satangist.

509 Taras Boulba Zennebrouwerij 4,5% 33 1,50 €
Lichtblond bier, sterk gehopt met een van de meest vermaarde aromatische hoppesoorten, wat het een erg fris 
fruitig aspect geeft en met verfrissende nuances die aan citrusvruchten doen denken.

Indian Pale Ale
511 BS#105 Nordic Hopster Beerstorming 5,0% 33 2,00 €

The Nordic vicking on his hoppy throne! But don't fear him, he's light, he's blond and he makes your brain 
completely mad by his hoppy horns... A session IPA... of quality! It's freshness fits perfectly with the flavours of 
exotic fruits and citrus.

512 Delta IPA Beer Project 6,0% 33 2,00 €
De Delta neemt jullie mee op een tropische trip door Brussel met zn toetsen van lychee, passievrucht voordat 
het jullie verrast met een frisse bitterheid en mateloze dorstlessendheid.

513 Origama Hallelujah Session IPA Brabant 2,7% 75 2,50 €
Wazig geel met een witte schuimkraag. Geur van tropisch fruit, citrus en bleekmout. Fruitig met een mooie 
citrusbitterheid. Iets tropisch, citroen en citrus. Dorstlesser met medium carbonatie.

514 The Politician (I Promise You) Hof ten Dormaal 5,5% 33 1,75 €
"Ik beloof je een tuil vol bloemen" - Crisp Session IPA - Een bier dat elk seizoen kan gedronken worden. 
Donkergeel bier met weinig schuim. Smaak is licht bitter hoppig en licht kruidig met iets van kaneel en abrikoos.

Black Indian Pale Ale
515 Dark Sister Beer Project 6,7% 33 2,00 €

Zoals wel meer bieren begon het concept achter de Dark Sister als een grap... In de winter van 2013 wilden we 
een kerstbier maken zonder kruiden en een hoog alcoholgehalte. Daarom bedachten we de "evil twin" van de 
Delta met verscheidene geroosterde en gebrande mouten om zn ziel te verduisteren. De reacties van het 
publiek waren duidelijk : dit bier mocht niet verdwijnen! De Vox Populi overwon en de Dark Sister is uit de 
doden heropgestaan !

Pale Ale
516 Nova Zennebrouwerij 5,6% 33 1,50 €

Cinema Nova celebrates its 20 years!! In the name of the friendship that has always bound us, here is our 
tribute to this engaged and independent cinema: a brett pale ale, brewed the Brussels way. Hazy orange 
colour, small white head. Dry but fruity funky (bretta) aroma. Light to medium-bodied. Crisp. Citrus, brett, 
fruityness. Lingering funky bitterness in the aftertaste.

517 Super Kroon De Kroon 6,8% 33 1,25 €
Super Kroon is gebrouwen naar een authentiek recept. Het is een complex bier met een moutig caramelaroma, 
diverse hoparoma's en speciale gistflavours. Het bier heeft een hoppig karakter en een fijne nabitterheid.


