Bavaria Radler Lemon (2.0%)
Dorstlessend en zuiver pilsener met een lager
alcoholpercentage van 3.3%. Goed doordrinkbaar
met frisse tonen van granen en fruit en een vriendelijk zachtbittere afdronk

Bitterheid 
Fris, zoet, citroen, bite

E 2,50

Bavaria Radler Lemon (0.0%)
Verfrissend geheel alcohol pilsener met de
authentieke, volwaardige biersmaak van Bavaria.
Dorstlessend en goed doordrinkbaar met een
rijke smaak en een stevige afdronk

Bitterheid 

Onze bieren

Friszoet, citroen, bier, 0.0%

E 2,50

Rosé Max (4.5%)
Fris en fruitig rosékleurig bier van spontane gisting, verfijnd met zoete aroma’s van frambozen
en een frisse zoet-zure smaak door 10% natuurlijke vruchtensappen

Bitterheid 
Framboos, zoet, fris, fruitig

E 2,50

Bavaria 0.0% Wit

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 proefje
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Tapbieren

Esaminet (5.2 %)
Pilserer bier met rijp karakter van fruit en granen
Gebrouwen met zomergerst, speciale gisten en
Saaz-hop. Verfrissend en zacht van smaak met
een lichte bittere finish.

La Trappe Blond (6.5%)
Bitterheid 
Verfrissend, rijp, fruitig, zacht

E 2,00

Goudgeel trappistenbier met een witte schuimkraag en een rijke smaakbeleving.
Een toegankelijk, prikkelend biet met een lichte
zoete, zachte bittere en moutige smaak

Bitterheid 
Blond, moutig, zoet, bitter

E 3,00

La Trappe Tripel (8.0%)
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 

Klassiek en krachtig trappistenbier, Goudblond
met een witte schuimkraag. Een volle smaak met
een kandijzoet en licht moutig karakter.

Brugse Zot Blond (6.0%)
Een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma, Het bier wordt
gebrouwen met 4 vershillende moutsoorten en 2 aromatische hopvarianten die
het bier een unieke smaak geeft

E 3,00

La Trappe Quadrupel (10%)
Het originele, donkere trappistenbier, zwaar en
stevig met een volle, verwarmende, intense
smaak. Moutig met zoete tonen van dadels, vijgen
en karamet en een lange, zachte afdronk.

Vraag naar ons wisseld assortiment seizoenbieren van het vat.

Bitterheid 
Donker, zwaar, stevig, zoet

E 4,00

Bavaria 3.3 (3.3%)
Dorstlessend en zuiver pilsener met een lager
alcoholpercentage van 3.3%. Goed doordrinkbaar
met frisse tonen van granen en fruit en een vriendelijk zachtbittere afdronk

Wisseltap

Blond, zoet, fruitig, bitter

E 4,00

Stevid, volmout, karamel

E 3,50

Bitterheid 

Bitterheid 
Fris, granen, licht, zacht

E 2,50

E 4,00
Bavaria 0.0% Orignal (0.0%)

Flesbieren

Verfrissend geheel alcohol pilsener met de
authentieke, volwaardige biersmaak van Bavaria.
Dorstlessend en goed doordrinkbaar met een
rijke smaak en een stevige afdronk

La Trappe Witte Trappist (5.5%)*
Het enige trappistenwitbier ter wereld. Lichrblond,
troebel en met een stevige, vaste schuimkraag.
Zacht moutig, licht zurig, en prikkelend door het
koolzuurgehalte.

Bitterheid 

Bitterheid 
Biersmaak,doordrinkbaar, 0.0%

E 2,50

Fris, moutig, prikkelend

E 3,00

*Schenkadvies La Trappe Witte Trappist
Schenk het flesje uit tÓt de laatste centimeter> Maak de gist los door het bier dat nog in het
flesje zit te ‘walsen’. Schenk nu ook dit uit in het glas. De gist zakt als een sluier door het bier.

Bavaria
0.0%0.0%
Wit
Bavaria
Bavaria
0.0% Wit 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 
Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

E 2,50

