
Onze bieren

Geen 18, geen alcohol

B
lik

La Trappe Trappist draagt het exclusieve label Authentic Trappist Product. 

Een garantie dat het trappistenbier onder toezicht van monniken wordt 

gebrouwen binnen de muren van het klooster en dat een deel van de opbrengst 

naar goede doelen gaat. Puur en eerlijk. En dat proef je.

Bitterheid
Intens fruitig, bitter

‘t Uiltje Bird of Prey IPA (5.8%)
Is it a bird? Is it a plane? It is… the Bird of 
Prey! Een fruitige IPA bomvol Citra, Chinook 
en Mosaic hop. Een heerlijke prooi voor de IPA 
fanaat.

Bitterheid
Grassig, fruitig, biscuit

‘t Uiltje Dikke Lul 3 Bier (5.6%)
Een hoppig Pale Ale met een duidelijk bittertje 
en fijne grassige en fruitige tonen. In harmonie 
met de biscuitachtige smaak van de granen.

Bitterheid

Tropisch fruit, citrus

Davo Surf Ale (6.4%)
Explosieve aroma’s van ananas en citrus maken 
dit een uiterst verfrissend bier.

Bitterheid

Tropisch fruit, karamel

BrewDog Punk IPA (5.4%)
Aroma van tropische vruchten, aangevuld met 
een vleugje karamel. In de smaak domineert 
prikkelende, harsachtige Nieuw-Zeelandse hop: 
een fruitige smaakexplosie.

Bitterheid

Tropisch fruit, grapefruit

BrewDog Elvis Juice (6.5%)
Knetterende grapefruit domineert deze dekselse 
IPA. Krachtig, verleidelijk en verlokkend. Zakt 
de grapefruit naar de achtergrond, dan komen 
andere vruchten hallo zeggen.



Tap
Fles

Bitterheid

Verfrissend en zacht

Estaminet (5.2%)
Pilsener bier gebrouwen met zomergerst, 
speciale gisten en Saaz-hop. Verfrissend en 
zacht van smaak met een lichte bittere finish.

Bitterheid

Fris, moutig, prikkelend

La Trappe Witte Trappist (5.5%)
Het enige trappistenwitbier van de wereld. 
Goed doordrinkbare, bruisende en frisse 
dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren, 
kruidigheid en een prikkelende afdronk.

Bitterheid

Blond, moutig, zoet, bitter

La Trappe Blond (6.5%)
Goudgeel trappistenbier met een witte 
schuimkraag en een rijke smaakbeleving. 
Een toegankelijk, prikkelend bier met een 
licht zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Bitterheid

Stevig, volmout, karamel

La Trappe Dubbel (7.0%)
Klassiek donkerbruin trappistenbier met een 
ivoorkleurige schuimkraag. Een vol moutige 
en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete 
invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

Bitterheid

Blond, zoet, fruitig, bitter

La Trappe Tripel (8.0%)
Klassiek trappistenbier met een krachtige en 
volle smaak. Een belegen donkerblond bier met 
kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter 
en een afdronk met verfijnde bitters.

Bitterheid

Donker, zwaar, stevig, zoet

La Trappe Quadrupel (10.0%)
Het originele, donkere trappistenbier, zwaar 
en stevig met een volle, verwarmende, intense 
smaak. Moutig met zoete tonen van dadels, 
vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk.

Bitterheid

Hoppig, citrus, subtiel bitter

Bavaria IPA (0.0%)
Een verrassend toegankelijk 0.0% bier met 
een hoppig karakter. Gebrouwen met 4 unieke 
hopsoorten en natuurlijk mineraalwater uit 
eigen bron.

Bitterheid

Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

Bavaria Wit (0.0%)
Fris en fruitig  geheel alcoholvrij, troebel witbier 
met een kruidige ondertoon. Dorstlessend en 
soepel alcoholvrij witbier met een volle smaak 
en zachte dronk. 

Bitterheid

Friszoet, citroen, bier, 0.0%

Bavaria Radler Lemon (0.0%)
Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije 
bierdrank op basis van bruisend natuurlijk 
citroenwater en Bavaria bier. Fris-zoet, licht, 
granig en fruitig en bovenal verfrissend.

Bitterheid

Fris, zoet, citroen, bite

Bavaria Radler Lemon (2.0%)
Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters 
en Bavaria bier. Friszoete dorstlesser met 
natuurlijke vruchtensappen, onvervalst 
bierkarakter, alcoholbite en frisse afdronk.

Bitterheid

Verrassend, frisbitter

De nieuwe Bavaria (0.0%)
Een verfrissend 0.0% bier dat smaakt als 
pils. Dit komt doordat we met een nieuwe 
brouwmethode, de alcohol onder zeer lage 
temperatuur uit het bier halen.

Bitterheid

Krachtig, verrassend zacht

Cornet (8.5%)
Cornet, Oaked blond: krachtig en toch 
verrassend zacht dankzij de toevoeging van 
eikenhouten ‘oaked’ snippers tijdens het 
brouwen.

Bitterheid

Fris, fruitig, kruidig

Weihenstephaner Hefeweizen (5.4%)
Zacht, fris en romig - de tarwe geeft die 
romigheid, plus een lichte, aangenaam 
friszure smaak. In de geur domineert banaan 
en kruidnagel.

Bitterheid

Fris, Fruitbier, Natuurlijk

Rodenbach FruitAge (3.9%)
Een fris fruitbier geschonken in een aperitiefglas 
met ijsblokjes, limoen en munt. Gebrouwen 
met 100% natuurlijke ingrediënten, zónder 
kunstmatige toevoegingen.

Bitterheid

Fris bitter, tropisch fruit

De Molen Water & Vuur (6.0%)
Een mooi gebalanceerde, troebele New England IPA 
met een tropische neus en door het gebruik van Citra 
en Lemondrop hopsoorten een goede citrus afdronk.


