SEIZOENSBIEREN
BIER VAN HET MOMENT
Vraag naar ons Bier van het Moment.

HEINEKEN 0.0
Een alcoholvrij bier met een verfrissende en
fruitige smaak dankzij Heineken’s unieke A-gist,
gecombineerd met een zacht moutige body.

AFFLIGEM BLOND 0.0%
Afﬂigem Blond 0.0% is een Belgisch blond
abdijbier zonder alcohol. Het heeft een rijke
smaak met een zachte fruitigheid en een mild
bitter einde.

AMSTEL RADLER 0.0%
Radler 0.0%, de verfrissende mix van alcoholvrij
Amstel bier en citroenwater. Lekker op elk
moment van de dag.

Verras jezelf door eens een bijpassende
borrelhap bij je bier te kiezen. Door het
koolzuur combineert bier zeer goed bij
vettige borrelhappen, zoals frituur of worst.
Het bittere in bier gaat goed samen met
hartige happen. Maar een zoeter bier is goed
te balanceren met een pittiger hapje.
Daarentegen zal een bitter bier zoals een
IPA de pittige smaak van de borrelhap weer
versterken. Veel proefplezier met
combineren van bier en borrelhappen!

Bar-Eetcafé
Den Enghel

PILSENER

LAAG-ALCOHOLISCH

HEINEKEN PILSENER

HAPKIN

AMSTEL RADLER

Een verfrissend volmout kwaliteitspils met een
licht fruitige smaak die perfect in balans is met
de frisse bitterheid van de hop.

Zwaar Blond, moutig karakter en fruitig, bitter
aroma.

Radler is de verfrissende mix van Amstel bier en
citroenwater.

ALC. 5%

ALC. 8.5%

ALC. 2%

BIRRA MORETTI

LA CHOUFFE

ERDINGER ALKOHOLFREI

Birra Moretti is een authentiek subtiel en fris bier
met een zachte smaak en wordt al sinds 1859
gebrouwen.

Zwaar blond, fruitig en kruidig karakter.

Sportieve opfrisser: levendige dorstlesser met
isotonische eigenschappen.

ALC. 4.6%

ALC. 8%

ALC. 0.4%

FRUITIG & FRIS
CORONA

TEXELS SKUUMKOPPE

DESPERADOS

Mexicaans, verfrissend bier dat ijskoud en
rechtstreeks uit de ﬂes wordt gedronken.

Texels Skuumkoppe is tarwebier waaraan diverse
hopsoorten en de karakteristieke bovengisting
een volle smaak geven.

Desperados is bier verrijkt met de smaak van
Tequila. Het ultieme drankje om je avond een
extra boost te geven!

ALC. 4.5%

ALC. 6,0%

ALC. 5.9%

DUVEL

ERDINGER WEISSBIER

Het unieke brouwproces, dat zo’n 90 dagen duurt,
garandeert een delicate pareling en een
verfrissende doordrinkbaarheid.

Licht gekruid, levendig en harmonieus. Na elke
slok wil je meer!

ALC. 8.5%

ALC. 5.3%

MANNENLIEFDE

AFFLIGEM BELGISCH WIT

Oedipus Mannenliefde is een frisse en fruitige
Saison gebrouwen met Szechuan peper, lemon
grass en Sorachi Ace hop. Deze ingrediënten
zorgen voor een frisse, fruitige smaak met veel
citrus.
Deze Saison is zeer doordrinkbaar.
ALC. 6,5%

Een verfrissend witbier gekruid met
sinaasappelschil en koriander. Het heeft een
zachte, rijke smaak en is verrassend
doordrinkbaar.

KRACHTIG & BLOND
AFFLIGEM BLOND
Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en een
vleugje vanille. Afﬂigem Blond heeft een diepe
smaak en een lichte frisse afdronk.
ALC. 6.8%

AFFLIGEM TRIPEL
Abdijbier met intense aroma’s van mout en rijp
fruit. Een karaktervol bier met een rijke smaak en
een ﬁjnbittere afdronk.

ALC. 4,8%

ALC. 9%

RIJK & DONKER
AFFLIGEM DUBBEL

LIEFMANS FRUITESSE

Abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel
en karamel. Een karaktervol bier met een
zachtmoutige smaak en een zoet karakter.

De smaak van Liefmans Fruitesse is licht zoet
met fruitige accenten van aardbei, framboos,
kriek, bosbes en vlierbes.

ALC. 6.8%

ALC. 3,8%

