
Bieren van de fles

GOUVERNEUR SPECIALE 140
5,5% ALC. - Het is een vlot drinkbaar, frisblond 
bier, fruitig en subtiel hoppig van smaak.  De 
nagisting op fles maakt Gouverneur Speciale 140 
een tikkeltje troebel en verrijkt het smaakaroma.

GOUVERNEUR BLOND
6,5% ALC. - Dit bovengistende bier heeft een 
subtiele bitterheid, een krachtige eigen smaak en 
een unieke, fruitige afdronk. De nagisting op fles 
maakt het bier een tikkeltje troebel en verrijkt het 
smaakaroma.

Bier van de tap
LINDEBOOM PILSNER
5% ALC. - Gebrouwen met een melange van 
hopsoorten & mout van de allerbeste zomergersten. 

SEIZOENSBIER LIEFMANS FRUITESSE
3,8% ALC. - Heeft een frisse & fruitige smaak. Deze blend van
bier is gerijpt op echte kersen en natuurlijke vruchtensappen, is 
vrij zoet van smaak en wordt geserveerd met ijs.

DESPERADOS
5,9% ALC. - Een mix van tequila & bier, geserveerd in de 
fles met een partje citroen.

Vraag aan een van onze medewerkers welk 
seizoensbier wij momenteel in het assortiment hebben.

WARSTEINER
4,8% ALC. - Is fris & zacht van smaak, mild bitter 
zonder dat dit blijft hangen.

MC CHOUFFE
8% ALC. - Is licht bitter van smaak en bevat smaakvolle 
aroma's van anijs, zoethout & karamel.

LINDEBOOM RADLER CITROEN
2% ALC. - Een unieke combinatie van Lindeboom 
Pilsener gebrouwen met sprankelend 
citroenwater, ook alcoholvrij te bestellen.

ERDINGER
5,3% ALC -  Is een troebel wit bier met aroma's van banaan en 
kruidnagel. Een frisse smaak met een lichte bitterheid in de 
afdronk.

VENLOOSCH WIT
5% ALC. - De ultieme combinatie van de volmondige 
smaak van gemoute gerst, tarwe en haver met een 
subtiele hint van citrus. Een witbier met een zeer fijn 
aroma en frisse afdronk..

WESTMALLE, DUBBEL
7% ALC. - Donker trappistenbier, bevat tonen van 
karamel, mout & fruitige esters.

GOUVERNEUR TRIPEL
8,2% ALC. - Een goudblond, licht zoet speciaalbier 
met fijne hoparoma’s en een hopbloemige smaak. De
nagisting op fles maakt het bier een tikkeltje troebel 
en verrijkt het smaakaroma.


