
Krab (American Pale ale, 5.2%, Scheldebrouwerij)    4.0€ 
Een donderse dorstlesser die maar niet vervelen wil. Ondanks een bescheiden 
5.2% geeft Krab een verrassend volle mond bier. Veel smaak, veel aroma en toch 
doordrinkbaar. Het kan! De crafty Krab is een soepele American Pale Ale met een 
eigenzinnig karakter. Koper van kleur met een opgetogen humeur, licht moutig en 
citrusfris, met als krab op de vuurpijl een verkwikkend bittertje. 

Ocata (44cl) (IPA, 5.4%, Garage Beer, ESP)     7.5€ 
Garage Beer Co is een geweldige nieuwe brouwerij en bar in het hart van 
Barcelona. Ze brouwen een grote variëteit met behulp van enkele van de allerbes-
te moderne brouwtechnieken.  Ocata is een Session IPA gebrouwen met Mosaic 
en Palisade hop. Het is een sappige Session IPA met wat bloemige accenten en 
hints van perzik en mango. De smaak is zoet en bitter, met een lange bittere 
afdronk en een soepel en zijdeachtig mondgevoel.  

Broeder Jacob Bruin (Bruin, 7.5%, Broeder Jacob, BE)    5.3€ 
Bruin bier, hergist op de fles. Broeder Jacob Bruin is een verrassend droog, donker 
bier. Het heeft een complex smakenpalet waarin mout en hop de boventoon 
voeren zonder evenwel te overstemmen. Het chocolade-moutachtige 
mondgevoel, de romige en rijke schuimkraag zorgen voor een stevige afdronk 
met een licht bittere toets. 

Imperial Kroezer (Imperial Russian stout, 9%, Hopscheppers, BE)  5€ 
Pekzwart bier met romige, lichtbruine schuimkraag. Complex aroma van stra�e 
ko�ie, zwarte chocolade, kruiden, zoethout, … Een erg smaakvol bier, verwarmend 
en vol, maar zeker niet overdreven zoet, kruidig met een karaktervolle stoutsmaak 
zonder té (ko�ie)gebrand bitter te zijn. 

Saison D’erpe Mere! (Saison, 6,9%, Brouwerij De Glazen Toren, BE) €4,7
Saison D’erpe Mere is een saison gebrouwen op de typische Henegouwse manier.
Een puur natuur bier (niet gefilterd) met een licht gesluierd, strogele kleur en een 
witte schuimkraag. Het bier heeft een hoppig aroma met een fijne bitterheid. 
Een eigenzinnige Saison!

Bucketlistbieren



Solij (Amber, 7%, Brouwerij ’t IJ, NL)     3.7€
Een licht amberkleurig bier dat zacht en licht kruidig van smaak is. De aroma’s 
vormen een mooie balans tussen fruit, koriander, gist en hop. 
Een prettige combinatie waarbij het bittertje extra mooi naar voren komt door de 
licht geroosterde mout. De afdronk is licht tintelend, met een langdurige frisse 
nasmaak. 

Lutgarde Blond  (Blond, 6%, Lutgarde, BE)     3,5€ 
St. lutgarde (1182-1246), beschermheilige van Vlaanderen, heeft haar leven aan 
Christus opgedragen in stilte en vasten. Toen ze 17 was, had ze een verschijning 
van christus die haar overtuigde om non te worden. Ze weigerde een positie als 
abdis aan de abdij van Tongeren en besloot de rest van haar leven in gebeld en 
nederigheid in de abdij van Aywiers te leven. De blonde Lutgarde is zacht, licht 
gehopt, vol en rond in de mond, wat het een bijzonder bier maakt voor speciale 
momenten. Het koude hoppen van de witte Hallertau is subtiel en geeft het bier 
een fruitige en aromatische kant. 

Lazarus Rum Infused (Blond, 8.5%, Broeder Jacob)    5.3€ 
Een blend van Jamaicaanse en Dominicaanse rum.wordt tesamen met gerooster-
de en getoaste eikschilfers in een vat gedaan. Na 3 weken is deze mix klaar om in 
de helderbiertank toe te voegen . Zo bekomen we een perfect huwelijk tussen het 
bier en de rum. Een ware verrijking van het bier! 
Perfect in balans, zuiver en toch pittig. Licht zoet met toetsen van caramel. Een 
exceptionele rum. 

Waterloo Tripel (Tripel, 8%, Brouwerij Waterloo, BE)   3.7€
Waterloo Triple Blond kenmerkt zich door een uitgesproken moutaroma en een 
hoppige afdronk die frisheid en bitterheid perfect combineert. Goudgele, heldere 
kleur met een zeer fijne pareling en een dikke, romige schuimkraag. Frisse en 
gistige eerste neus. Intense en fruitige aroma’s, met delicate toetsen van hop. 
Aroma’s van groene appel en linde.  

Wisselkranen - tijdelijk op vat


