Seizoensbieren
SEIZOENSBIER
Vraag naar ons seizoensbier.

0.0%
AMSTEL 0.0%
Alcoholvrije pilsener, moutzoetige smaak en licht
bittere afdronk.

Alc. 0%

AMSTEL RADLER 0.0%
Radler 0.0%. De verfrissende mix van alcoholvrij
Amstel bier en citroenwater. Lekker op elk moment
van de dag.

Alc. 0%

WIECKSE RADLER 0.0%
Wieckse Radler 0.0% is een mix van alcoholvrij witbier
en sprankelend citroenwater. Zacht zoet van smaak en
eindeloos verfrissend.

Alc. 0%

WIECKSE WITTE 0.0%
Wieckse Witte 0.0% is een alcoholvrij witbier, zacht van
smaak. Het bevat 40% minder calorieën dan de
alcoholhoudende variant.

Alc. 0%

Brasserie Nieuwe
Meer

Pilsener
HEINEKEN PILSENER
Fris premium pilsener, lekker doordrinkbaar,
traditioneel recept.

Alc. 5%

Rijk & Donker
PALM
Ale, volmondige karamelsmaak,
bitterzoete afdronk.

Alc. 5.2%

Fruitig & Fris

Weet u dat de oorsprong van Affligem bijna 1000 jaar teruggaat?
De Abdij van Affligem is in 1074 gesticht en ligt in het hart van
België in een streek die bekend staat om zijn rijke en
veelbewogen historie. Affligem - winnaar van vele prestigieuze
prijzen - wordt met passie en toewijding gebrouwen volgens een
ambachtelijke traditie die ver teruggaat.

Krachtig & Blond

AMSTEL RADLER

AFFLIGEM BLOND

Radler is de verfrissende mix van Amstel bier en
citroenwater.

Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en een vleugje
vanille. Affligem Blond heeft een diepe smaak en een
lichte frisse afdronk.

Alc. 2%

Alc. 6.8%

WIECKSE WITTE

AFFLIGEM TRIPEL

Wieckse Witte is een verfrissend witbier, heerlijk zacht
van smaak. Volledig gebrouwen op zonne-energie.

Abdijbier met intense aroma s van mout en rijp fruit.
Een karaktervol bier met een rijke smaak en een
fijnbittere afdronk.

Alc. 5%

Alc. 9%

BRAND IPA
Brand IPA, winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd
2014, kenmerkt zich door een citrusachtige smaak met
een zacht bittere afdronk.

Alc. 7%

DUVEL
Zwaar blond, lichtzoete smaak,
sterke hopbittere afdronk.

Alc. 8.5%

BRAND SAISON
Brand Saison is de winnaar van de Brand
Bierbrouwwedstrijd 2015. Een droog, fruitig karakter
met een fluweelzachte bitterheid.

Alc. 6.5%

