Urthel Hop-it, 9,5% - Sterk Blond bier - Bierbrouwerij de Koningshoeven,
Berkel-Enschot (NL)

4.75

Vedett I.P.A., 5,5% - India Pale Ale - Brouwerij Vedett

4.75

Corsendonk Blond/Agnus Tripel, 7,5% ? - Tripel bier - Brasserie du Bocq,
Purnode (B)

4.95

Cuvée des Trolls, 7% - Blond bier - Brouwerij Debuisson, Pipaix (B)

4.95

Toegankelijk, fris, bitter bier met fuitige en bloemige tonen en zachtzoete toeten van
karamel.

Deugniet, 7,3% - Tripel bier - Brasserie du Bocq, Purnode (B)

4.95

OVERIGE WEIZEN- EN WITBIEREN OP FLES

Bier met een uitzonderlijk hoge, maar verfijnde bitterheid.

Abdijbier met aroma’s van mout, hop en gist en een fruitige, bittere smaak, met een vleugje
kruiden. De afdronk is bitter.
Door toevoeging van verschillende aroma’s, waaronder gedroogde sinaasappelschillen en
kruiden, heeft dit bier een zeer fruitige smaak.
Een zowel fruitig (peer, citrus, mandarijn), als bloemig (limoen, acacia) bier. Zoet en rijk, met
een lichte bitterheid.

Duvel, 8,5% - Sterk blond bier - Brouwerij Duvel Moortgat, Breendonk (B)

Pittige geur met wat citrus, neigend naar de geur van grapefruit. Mooi gebalanceerde
smaak met een vleugje kruidigheid.

Floreffe Tripel, 8% - Tripel bier - Brasserie Lefebvre, Quenast (B)

Bier met een zeer originele geur van hout-, kruid- en fruittoetsen, begeleid door een
moutsmaak en subtiele bitterheid. Het heeft een zachte afdronk met toetsen van calavados,
karamel en zoethout.

Gentse Tripel, 8% - Tripel bier - Brouwerij van Steenberge, Ertvelde (B)

Goudkleurig bier met een licht bloemige en fruitige geur. Het heeft een fruitige smaak van
abrikoos en banaan en een zacht bittertje in de afdronk.

Gouden Carolus Tripel, 9% - Tripel bier - Brouwerij Het Anker, Mechelen (B)

In 2012 winnaar van de World Beer Awards in de categorie “World’s Best Belgian Style
Tripel”. Bier met een zeer apart karakter en een volle, ietwat kruidige en verfrissende smaak.

Hapkin, 8,5% - Sterk Blond bier - Alken-Maes Brouwerij, Alken (B)

Voor dit bier wordt Saaz-hop gebruikt, dit zorgt niet alleen voor een fijne bitterheid maar
ook voor fruitige tonen. Het bier is vol van smaak met een zacht karakter en een fruitige
afdronk.

4.75

4.95

5.50

4.95

4.50

Hoegaarden Grand Cru, 8,5% - Blond bier - Anheuser-Busch Inbev Brouwerij,
Leuven (B)

4.75

Dit bier heeft een complexe, zoete en bittere smaak met subtiele kruiden- en citrusnoten
door het gebruik van gedroogde sinaasappelschil.

Hommel, 7,5% - Blond bier - Van Eecke Brouwerij, Watou (B)

3.95

Hopus, 8,3% - Sterk Blond bier - Brasserie Lefebvre, Quenast (B)

5.50

Blond, koperkleurig bier met een unieke geur van vegetale, fruitige en citrustoetsen. Eerst
intens bitter smakend, daarna fruitig en moutig. Het bier heeft een lang durende, bittere
afdronk.

Erdinger, 5,3% - Weizen - Erdinger Brouwerij, Erding (D)

4.00

Paulaner, 5,5% - Weizen - Paulaner Brouwerij, München (D)

5.95

Steenbrugge Wit, 5% - Witbier - Brouwerij De Gouden Boom, Brugge (B)

3.50

Troebel weissbier met een frisse lichtzure smaak en aroma’s van banaan en kruidnagel.
De afdronk is licht bitter.

Tarwebier met een verfrissende smaak en een fruitig, licht gerookt gistingsaroma,
gecombineerd met het subtiele Brugse kruidenmengsel ‘gruut’, met nadruk op koriander en
Curaçao.

Ruhrgold Radler, 2,5%, Ruhrgold Brouwerij

3.00

Bacchus Framboise, 5% - Brouwerij van Honsebrouck, Emelgem (B)

7.95

Bacchus Kriek, 5,8% - Brouwerij van Honsebrouck, Emelgem (B)

7.95

Liefmans Fruitesse, 3,8% - Brouwerij Liefmans, Oudenaarde (B)

3.95

Frisse ombinatie van ruhrgold pils en puur natuur citroensap.
Fris frambozenbier met aroma’s van zeer zoete framboos, mout en aardse gist. De smaak is
zacht, lichtzurig en de gebrande mouten zorgen voor een lichte karameltoets.
Fris kriekenbier. Naast de zurigheid valt de lichte karameltoets op door het gebruik van
gebrande mouten.
Fris, lichtrood fruitbier geserveerd ‘on the rocks’, met de smaak van aardbeien, frambozen,
krieken, vlierbessen en bosbessen

4.75

Liefmans Yell’oh, 3,8% - Brouwerij Liefmans, Oudenaarde (B)

3.95

Lindemans Apple, 3,5% - Brouwerij Lindemans, Vlezenbeek (B)

3.95

Roodbruin, gerijpt bier met een droge, licht gekarameliseerde moutsmaak, verrijkt met
fruitige toetsen die aan noten of gedroogde rozijnen refereren
Fris, geelkleurig fruitbier geserveerd ‘on the rocks’, met de smaak van limoen, appel,
vlierboesem, basilicum en ananas.

4.75

Jupiler, 5,2% - Pilsener - Anheuser Bush Inbev Brouwerij, Leuven (B)

2.50

Goudgeel bier op basis van lambiek (Belgisch streekbier), met aroma’s van zowel van rode
en gele zoete appels als van groene, wat zuurdere appels.

Tripel Karmeliet, 8,4% - Tripel bier - Brouwerij Bosteels, Buggenhout (B)

5.25

Lindemans Framboise, 2,5% - Brouwerij Lindemans, Vlezenbeek (B)

Bitterzacht pils met een fris karakter en een toegankelijke smaak.

Krachtig bier met een aantrekkelijke geur van vanille en bruine suiker. In eerste instantie
heeft het een behoorlijk bittere smaak van hop en daarna een zachte, romige smaak van
vanille.

Lazarus, 6,5% - Blond bier - Brouwerij De Halve Maan, Hulst (Zeeland, NL)

Bier gebrouwen met honing en vanille, waardoor het een zachte, licht zoete smaak heeft.

Leffe Blond, 6,6% - Blond bier - Anheuser-Bush Inbev Brouwerij, Leuven (B)

Abdijbier met een vleugje bitterheid en een extra zachte, volle smaak door toetsen van
vanille en kruidnagel.

Lindemans Geuze Lambiek, 5% - Blond bier - Brouwerij Lindemans,
Vlezenbeek (B)

Lindemans Pecheresse, 2,5% - Brouwerij Lindemans, Vlezenbeek (B)
Een lambiek (Belgisch streekbier), met toegevoegd sap van perziken.

Vol smakend bier met geuren van kruiden, hout en fruit, gemengd met mout en een fijne
bitterheid.

3.95

5.25

Erdinger 0-0,5% - Erdinger Brouwerij, Erding (D)

3.75

Amstel Radler 0% - Amstel brouwerij, in 1968 overgenomen door Heineken (NL)

3.00

Heineken 0,0% - Heineken Brouwerij (NL)

2.75

Mix van alcoholvrij Amstel bier en citroenwater.

Straffe Hendrik, 9% - Tripel bier - Brouwerij De Halve Maan, Brugge (B)

5.75

4.75

Affligem Dubbel, 6,8% - Donker bier

4.75

Affligem Tripel, 9% - Tripel bier

4.95

Goudkleurig bier met eerst een zachte, en dan ronde smaak van tropisch fruit, met een
verfrissende afdronk.

Amberkleurige tripel die proeft naar de zoetheid van de restsuiker, gecombineerd met de
smaken van abrikoos en perzik. Het bier voelt eerst zacht in de mond en heeft een kruidige,
bittere afdronk.

St. Bernardus Witbier, 5,5% - Witbier

5.25

St. Bernardus Prior 8, 8% - Donker bier

5.95

St. Bernardus Abt 12, 10% - Donker bier

6.95

St. Bernardus Tripel, 8% - Tripel bier

6.25

Ongefilterd witbier, met een zachte, volle smaak en toetsen van citrusvruchten en verse
koriander.

Magners Irish Cider, 4,5% - Clonmel (IE)

3.75

Somersby Cider, 4,5% - Carlsberg Group, ??

3.50

Verfrissende cider, gemaakt van gefermenteerd appelsap en toegevoegde natuurlijke
appelsmaken.

Affligem Blond, 6,8% - Blond bier

ST. BERNARDUS, BROUWERIJ ST. BERNARD, WATOU (B)

Alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige smaak, gecombineerd met een zacht
moutige body.

Gouden, amberkleurige cider met een fruitige smaak van verse rijpe appels en tonen van
eikenhout en druiven.

BIER OP FLES

Donker bier met eerst een diepe kruidnagelsmaak, die daarna overgaat naar een zachte
karamelsmaak. Het heeft aroma’s van hop en tonen van banaan.

CIDERS OP FLES
5.25

De smaak van dit bier neigt eerst naar karamel en heeft dan een aanzienlijke bitterheid.
In de afdronk is er een hint van banaan en vooral de smaak van citrusvruchten. De geur is
kruidig.

3.95

Fris bier met een volle smaak van tarwemout en een lichte tint van banaan.

Omer, 8% - Sterk Blond bier - Brouwerij Omer Vander Ghinste, Bellegem (B)
Goudgeel bier met een fijn, fruitig aroma, een volle smaak en licht bittere afdronk.

3.95

ALCOHOLVRIJE BIEREN OP FLES
4.75

In De Mug is er altijd wel wat te beleven!
Kijk voor meer informatie op onze Facebookpagina:
facebook.com/demugmiddelburg

BIERBROUWERIJ AFFLIGEM, OPWIJK (B), IN 2003 OVERGENOMEN
DOOR HEINEKEN

5.50

Zachte geuze met een aangenaam zoete aanzet met een frisse sherry-achtige afdronk. De
smaak bevat tonen van champagne en rabarber.

Moeder Overste, 8% - Tripel bier - Brasserie Lefebvre, Quenast (B)

Een lambiek (Belgisch streekbier), met toegevoegd sap van frambozen.

In het hart van de historische binnenstad van Middelburg vind je De Mug. Een sfeervol café
restaurant, waar iedereen zich thuis voelt en altijd wat te doen is. Laat je verrassen door de
uitgebreide menukaart met heerlijke bourgondische gerechten, de ruime keuze uit mooie wijnen
en vooral het enorme assortiment van meer dan 150 bieren, op fles en van de tap.
De Mug is uitgeroepen tot beste café van Nederland

Liefmans Goudenband, 8% - Brouwerij Liefmans, Oudenaarde (B)

Judas, 8,5% - Sterk blond bier - Alken-Maes Brouwerij, Alken (B)
Zwaar okerblond bier, bitterzoet, zacht en volmondig.

1973

FRUITBIEREN OP FLES

2.50

Sterk gehopt bier met een verfijnd aroma en een verfrissende, licht bittere smaak.

3.75

Ongefilterd witbier met de smaak van tarwe en een sterk aroma van hop, sinaasappelschil
en koriander.

Troebel geelbruin bier met een frisse citrus geur en een zachte smaak met tonen van gist
en banaan. De lange afdronk is vrij droog met een lichte bitterheid.

Heineken fles, 5% - pils - Heineken Brouwerij (NL)
Frisse pilsener met een mild bittere smaak.

Brugs Tarwe, 4,8% - Witbier - Alken-Maes Brouwerij, Alken (B)

Donkerbruin bier van hoge gisting met een moutig-fruitige, volle smaak. De nasmaak heeft
een perfecte balans tussen zoet en bitter.
Donker bier met een zachte, volmondige smaak en een zeer fruitig aroma. Het bier heeft
een lange, bitterzoete afdronk.
Bier met een discrete bitterheid en een zachte, lange nasmaak.

BROUWERIJ DE FENIKS, HEULE (KORTRIJK), (B)
EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ DE MUG
Selfish Session, 5,3% - Golden Ale

Een blond ongefilterd en ongecentrifugeerd bier van hoge gisting. Toegankelijk, fris en fruitig,
met toch ook een flinke bitterheid.

Ceci N’IPA, 7,6% - India Pale Ale

Amberkleurige, ongefilterde zachte I.P.A. met aroma’s van een nieuwe variëteit citrus hop, en
toegevoegde biscuit mout en vlierbloesem. Een IPA met een “Belgische twist”.

Hérétique, 9,5% - Donker bier

Stevig bier, sterk gekruid met steranijs, kardemom, komijn, zeste en rode peper.

That’s Miss Brown to You, 6,9% - Brown Ale

Bier met een mooie mout toets en een lichte bitterheid door de gebruikte donkere mout.

Jazz’ Black Oatmeal Delight, 10% - Oatmeal Stout

De toevoeging van havermout geeft dit bier een zacht mondgevoel. Rijk en fruitig, met een
aroma vol koffie.

Zeezuiper, 8% - Tripel bier

5.25

Volmoutige tripel, fris droog tot licht zoet met subtiele tonen van koriander, de geur van geel fruit
en een verfijnde hopbitterheid

4.75

ACHEL - DE “ACHELSE KLUIS”, ABDIJ VAN ACHEL (GRENSGEBIED NL-B)

WITKAP-PATER BIEREN, BROUWERIJ SLAGHMUYLDER (B)
5.50

5.75
5.50

Diepbruin bier met een stevige smaak: moutzoet, karamel, fruit (rozijntjes, banaan, vijgen) en
een aangename hopbittere toets. Zacht op de tong, maar met een krachtige afdronk.

Witkap-Pater Tripel, 7,5% - Tripel bier

5.25

CHIMAY - ABDIJ VAN SCOURMONT, CHIMAY (B)

Donkerbruin bier met een volle smaak en toetsen van karamel
Helder goudgeel bier, zeer complex van smaak met een fruitige neus en een mooie lange
afdronk.

5.75

OVERIGE AMBERKLEURIGE, DONKERE, DUBBELE,
BOK- EN STOUTBIEREN OP FLES

Donker bruin bier met een rijk aroma (honing, amandel, chocolade), smaak van geroosterde mout
en een bitter toets, en een bittere, hoppige afdronk.

IJWit, 6,5% - Witbier

Corsendonk Pater Dubbel, 6,5% - Bruin Bier - Brasserie Du Bocq, Purnode (B)

4.95

5.25

5.00

I.P.A., 7% - Inda Pale Ale

4.75

Natte, 6,5% - Donker bier

5.95

Zatte, 8% - Tripel bier

5.25

Een bier met de geur van vers fruit en een vleugje graan. De smaak is licht zoet en eindigt in een
droge afdronk.

Unieke mélange van Kasteel donker en zoete kersenlikeur. Een fruitig bier met toetsen van
chocolade en peper.

Diepbruin bier met een royaal karamelbouquet met toetsen van fruit en kruiden.

Maredsous Tripel, 10% - Tripel bier

De zachtheid van dit bier verbergt het hogere alcoholpercentage. Zuur, zoet en bitter vormen
een zuivere, volle smaak met een hartverwarmende afdronk.

5.75

5.75

Lamme Goedzak, 7% - Blond bier

5.25

Dulle Griet, 6,5% - Donker bier

4.95

Oesterstout, 8,5% - Donker bier, “Belgian stout”

Krachtig bier, vol van smaak en rijk van geur. Zijn robuustheid wordt opgebouwd uit het zoete
van fruit en karamel en het bittere van hop en geroosterde mout

Vlaams streekbier gerijpt in eikenhouten vaten met een zachtzure smaak en complexe fruitigheid,
net als bij wijn.
Robijnrood donker bier, dat door karamel- en aromatische mouten en de hoge gisting de warmte
van wijn en de frisheid van bier verenigt.
Bier met een fruitige smaak van abrikoos, en een zoetigheid die doet denken aan karamel. Het
heeft een licht bittere afdronk.

5.25
3.50
3.95

Chimay Tripel, 8% - Tripel bier

5.25

4.95

5.50

Mort Subite Geuze, 4,5% - Roodbruin bier - Alken-Maes Brouwerij, Kobbegem (B)

4.25

5.75

4.95

5.75

Brigand, 9% - Helderblond bier - Brouwerij Van Honsebrouck, Emelgem (B)

4.95

Brugge Tripel, 8,7% - Goudblond bier - Brouwerij de Gouden Boom, Brugge (B)

5.25

La Chouffe, 8% - Sterk Blond bier - Brasserie d’Achouffe, Achouffe (B)

4.95

Bier met een gerookte toets en een bittere, rijke en romige smaak.

Bier met een licht hoppige smaak, toetsen verse koriander en fruitige accenten.

4.75

La Trappe Dubbel, 7% - Donker bier

5.25

La Trappe Tripel, 8% - Blond bier

5.25

La Trappe Quadruppel, 10% - Amberkleurig bier

5.50

Toegankelijk bier met een licht zoete, zacht bittere en moutige smaak. De afdronk is zoet en
zacht bitter.

Goudblond bier met een krachtige, volle smaak van kandijzoet en een licht moutig karakter. De
afdronk is bitter en licht droog.
Amberkleurig bier met een volle, intense smaak en zoete tonen van dadel en karamel. De
afdronk is zacht en licht bitter.

Rochefort 6, 7,5% - Donker bier

5.25

Rochefort 8, 9,2% - Donker bier

5.75

Rochefort 10, 11,3% - Donker bier, Quadrupel

7.25

Zeer krachtig bier met een zoet-bittere smaak. Naar boven komen fruitigheid, koffie, moutigheid
en hoppigheid.

Orval, 6,2% - Amberkleurig bier - Orval Abdij, Villers-devant-Orval (B)

5.25

Westmalle Tripel, 9,5% - Blond bier - Abdij van Westmalle (B)

5.25

Bier met een complex fruitig karakter en een bitter-fruitige smaak

Een complex bier met een fruitig aroma van rijpe banaan en de geur van hop. De smaak is
zacht en romig met een bittere toets, en de afdronk is lang en droog.

Barbãr Blond, 8% - Honingbier - Brasserie Lefebvre, Quenast (B)

Droog bitter, kruidig en licht moutig van smaak, met een bittere afdronk.

La Trappe Blond, 6,5% - Blond bier

OVERIGE TRAPPISTEN

Dieprood bier met tegelijkertijd een zoete en droge, volle smaak. Het wordt gebrouwen met
gebrande mout, hop, koriander, gedroogde sinaasappelschillen en Hoegaardengist.

Goudkleurig bier met een duidelijke smaak van honing, gecombineerd met toetsen van bloemen,
kruiden en citrusvruchten. De afdronk is geraffineerd, maar niet bitter.

4.25

Licht zoet en kruidig bier, een beetje droog, en vrij bitter in de afdronk.

4.75

Verboden vrucht, 8,8% - Roodkleurig bier - Anheuser-Busch Inbev Brouwerij,
Leuven (B)

La Trappe Wit, 5,5% - Witbier

De smaak van dit bier is zacht en fruitig, licht kruidig, moutig en zoet, met bitterheid in de
afdronk

Leffe Radieuse, 8,2% - Amberkleurig bier - Anheuser-Bush Inbev Brouwerij, Leuven (B)

Bier gemaakt van jonge en oude lambiek (Belgisch streekbier) op basis van tarwe. Een zuur-zoet
smakend bier met een pittige afdronk.

Goudgeel bier met een ietwat bittere smaak en fruitige toetsen van muskaatdruiven, rozijnen en
rijpe appels.

ROCHEFORT - ABDIJ NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY, ROCHEFORT (B)

OVERIGE I.P.A’S, BLONDE, STERK BLONDE EN TRIPEL
BIEREN OP FLES
5.25

Donker bier met zoete geuren van drop en kandij, en een smaak vol fruit en kruiden.

5.25

Bier met een krachtig aroma en complexe smaak, en een relatief droge en lange afdronk met
een toets van karamel.

Donker bier met een moutige, karamelzoete smaak en tonen van dadel, honing en gedroogd
fruit. De afdronk is zoet en licht bitter

5.95

Strandgaper, 6,2% - Blond bier

Vol in de mond, fris in de neus en met een lange nasmaak. Goede balans tussen
fruitigheid en bitterheid.

Zacht bitter bier met aroma’s van anijs, zoethout en karamel.

Amberkleurig bier met verfijnde toetsen van citrusvruchten en korianderzaadjes.

SCHELDEBIEREN, SCHELDEBROUWERIJ, HOOGSTRATEN (B)
Past uitstekend bij visgerechten. Volle smaak, zoet aroma en een fris bittere afdronk.

5.50

Donker bruin bier met aroma’s van geroosterde gerst, stroop, toffee en zwarte bes, en een volle
smaak van geroosterde koffie, bittere chocolade, drop, stroop en tonen van donker fruit.

Kwak, 8,4% - Amberkleurig bier - Brouwerij Bosteels, Bruggenhout (B)

MAREDSOUS, BROUWERIJ DUVEL MOORTGAT, BREENDONK (B)

Maredsous Bruin, 8% - Donker bier

Guinness Special Export, 8% - Stout Bier - Guinness Brewery, Dublin (IE)

Bier gerijpt in eikenhouten vaten, met een zoet-zurige, fruitige smaak en een frisse afdronk.

Gouden Carolus Classic, 8,5% - Donker bier - Brouwerij Het Anker, Mechelen (B)

5.50

Harmonieuze smaak door diverse mout- en hopcomponenten en een frisse, licht bittere afdronk
verrijkt met een toets fruitigheid.

Chimay Blauw, 9% - Donker bier

Fris, zacht moutig, en licht zurig witbier met een droge, licht bittere afdronk.

4.75

Rodenbach, 5,2% - Roodbruin bier - Brouwerij Rodenbach, Roeselare (B)

5.25

Kasteel Tripel, 11% - Tripel bier

Maredsous Blond, 6% - Blond bier

5.25

LA TRAPPE, KONINGSHOEVEN ABDIJ, BERKEL-ENSCHOT (NL)

Duchesse de Bourgogne, 6,2 % - Rood bier - Brouwerij Verhaeghe, Vichte (B)

Bier van hoge gisting met een lichte karamelsmaak en een fruitig karakter

5.25

Dit bier heeft een discreet aroma met fruitige toetsen, impressies van mout, kruidnagel en
bloemen. In de smaak overheerst de fruitigheid en het is niet zeer bitter. In de afdronk valt de
alcohol op.

Donkerbruin bier met in de smaak zoete tonen van karamel, gedroogd fruit en toast, en een lange
nasmaak van gedroogd fruit.

Palm, 5,2% - Amberkleurig bier - Brouwerij Palm, Roeselare (B)

Kasteel Donker, 11% - Quadrupel bier

Zoet, volmondig, moutig bier met toetsen van karamel, koffie en chocolade afkomstig van de
gebrande mout.

Zeer toegankelijk bier met een milde bitterheid en een laag alcoholpercentage.

Mc Chouffe, 8% - Donker bier - Brasserie d’Achouffe, Achouffe (B)

KASTEELBIEREN, BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK, EMELGEM (B)
Kasteel Rouge, 8% - Donker bier

Chimay Rood, 7% - Donker bier

Koperkleurig bier met een fruitige en zachte smaak, en een lichte toets bitterheid.

BROUWERIJ ’T IJ, AMSTERDAM (NL)

Door het gebruik van donkere mout heeft dit roodbruine bier een zacht geroosterde smaak. Het
is afgemaakt met zacht bittere hop.

5.75

5.25

4.95

Door de toevoeging van hop tijdens het brouwen en rijpen heeft dit bier aroma’s van grapefruit
en bloemen. Het heeft een fruitige, bittere en lange afdronk

Achel Bruin, 8% - Donker bier

Witkap-Pater Dubbel, 7% - Donker bier

Brugse Zot Dubbel, 7,5% - Bruin bier - Brouwerij De Halve Maan, Brugge (B)

Fris witbier, met licht kruidige en citrusachtige tonen door de toevoeging van korianderzaad en
citroen. De afdronk is licht zoet.

5.50

Sterk blond bier met een hoppig aroma en een héél lichte karameltoets, beetje gist, en een
aangename hopbittere toets.

4.95

Verfrissend bier van hoge gisting met een bloemige geur en hopbittere afdronk

5.75

Een klassieke Belgische tripel met sterke citrus aroma’s, een peperachtige toets koriander en
een zachte bitterheid in de nasmaak.

Achel Blond, 8% - Sterk Blond bier

Witkap-Pater Stimulo, 6% - Blond bier

Barbier, 4,5% - Irish stout - Brouwerij Barbier, Biervliet (Zeeuws-Vlaanderen, NL)

All good things are 3, 9,3% - Tripel bier

TRAPPISTEN

