ONZE BIEREN
PILSNER
grolsch premium pilsner

Stevig goudblond bier met een volle smaak.
Gebrouwen volgens een meer dan 400 jaar
oude traditie.
tap

5.0%

2,70
2,90

fluitje
vaasje

GROLSCH KORNUIT 3,95

peroni nastro 3,95
azzuRro

Kornuit van Grolsch heeft een frisse
smaak en zachte afdronk.
fles

Frivool en lichtsprankelend bier
met een onmiskenbaar vleugje
Italiaanse stijl.

5.0% | 30 cl

fles

5,20
14,20

0.5l
pitcher

5.1% | 33 cl

WEIZEN & WITBIER
grolsch puur weizen

Weizen is een krachtig tarwebier met een
kruidig aroma en de frisheid van citrus.
wisseltap

5.1% | 30 cl

4,20

wisseltap

5.1% | 50 cl

5,

Grolsch blond 7,15

Een rond en zacht bier met fruitige
tonen en twee soorten hop gebruikt.
fles

6.7% | 50 cl

70

TRIPLE

RADLER
grolsch radler

grolsch tripel 7,

15

De Grolsch Tripel heeft een onderscheidend
karakter en frisse smaak.
fles

8.3% | 50 cl

Grolsch Radler is fris van karakter en
natuurlijk gebrouwen met pure
ingrediënten.
fles

2.0% | 30 cl

3,50

fles

0.0% | 30 cl

3,50

GRIMBERGEN
grimbergen blond 4,45

Grimbergen Blonds is licht fruitig, evenwichtig zoet-bitter en volrond van smaak.
fles

6.7% | 33 cl

grimbergen blanche 4,40

grimbergen hop 4,70
karakter

Noten van citrus en lichte koolzuur
geven een fris karakter en een
romige smaak.
wisseltap

Grimbergen Hop Karakter is
een blond bier verrijkt met de
aromatische Saaz hop.

6.0% | 25 cl

fles

8.0% | 33 cl

ALCOHOLARM / =VRIJ
grimbergen dubbel 4,45

Grimbergen Dubbel is een zoet-bitter bier
met veel volheid en toetsen van caramel.
fles

6.5% | 33 cl

grolsch weizen 3,70

grolsch 3,50

Met behoud van de volfrisse weizen
smaak en de karakteristieke geuren
van kruidnagel en fruit.
fles

Dankzij het moderne brouwproces is het fris van smaak
en de perfecte dorstlesser.
fles

0.0% | 30 cl

0.0% | 30 cl

OVERIGE BIEREN
desperados 5,20

Desperados is bier verrijkt met de smaak
van Tequila. Een unieke smaakervaring!
fles

5.9% | 33 cl

liefmans 4,20

Dit unieke biertje heeft een verrassende
smaak, een pittig kleurtje en een
sensueel karakter.
fles

4.0% | 25 cl

?

wisselbiertje 5,20

Vraag één van onze medewerkers
om het wisselende biertje.
fles

Geen 18? Geen druppel.

