Geen 18, geen alcohol

Claro 4.6%
Helder, Mexicaanse stijl bier. Lichte, zomerse en
frisse interpretatie van pils met kristalhelder
bruisend water. Lichte body van gerstemout
en hop. Afrondend zoete toets van maïs.

Bitterheid
Licht, fris, helder, zoet
Mexicaans, gegrilde kip

Claro Tequila Flavoured 5.9%
Zomers volgouden pilsener, gebrouwen volgens
de Mexicaanse stijl. Goed doordrinkbare en
verfrissend bier met een friszoete bite van
tequila en citrusfruit in de afdronk.

Bitterheid
Zomers, helder, fris, bite
Mexicaans, gegrilde kip

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
Fris, zoet, citroen, bite
Frisse salades, kip, garnalen

Bavaria 0.0% Mex 0.0%
Bruisend en zonnig geheel alcoholvrij bier met
een subtiele tequila-limoen twist. Helder
goudkleurig alcoholvrij bier met een natuurlijke
friszoete boost van tequila en limoen.

Bitterheid
Bruisend, tequila, 0.0%
Frisse salades, Mexicaans

Bierkaart

TAPBIEREN

Steenbrugge Wit 5.0%

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

Tarwebierop basisvan ongemoutetarwe en mout,
verrijkt met gruut-kruiden, curaçao-schillen en
koriander. Zomers witbier dat soepel doordrinkt
volfris kruidige, lichtzoete en citrustonen.

Bitterheid
Verfrissend, rijp, fruitig, zacht
Mosselen, hamburgers, Aziatisch

Bitterheid
Fris,tarwe,koriander,curaçao-schillen
Mosselen, sashimi, witschimmel

Seizoensgebonden

Steenbrugge Abdij Bock 6.5%

Cornet 8.5%
Sterk blond biergerijpt met eikenhout.Aromatisch
met bloemige-, fruitige- en gisttonen. Romig en
rond met een lichtzoet palet vol fruitige hoppen
en gisten, vanille-houttoetsen en zachte bitters.

Robijn-bruin najaarsbier met een uitgesproken
moutkarakter. Zoet op de neus met tonen van
geroosterd mout en koffie. Volle, diepe smaak
met zoete tonen van mout en karamel met
warme kruiden en een droge afdronk.

Bitterheid
Sterk, blond, eikenhout, rond
Foie gras, harde kaas, chocolade

Bitterheid
Mout, karamel, vol, warm, najaar
Blauwschimmel, paté, chocolade

Seizoensgebonden

Speciaal amberkleurig bier, vlot doordrinkbaar
en vol van smaak. Aromatisch en hoppig op
de neus, honingzoet en zacht van smaak met
fruitige gistingsaroma’s.

Bitterheid
Amber,doordrinkbaar,vollesmaak
Varkensvlees, oude kaas

Bitterheid
Zoet, kruidig, vol, zacht, bitter
Stoofpot, gegrild vlees, oude kaas

Steenbrugge Blond 6.5%
Doordrinkbaar fris blond bier. Vol en fruitig met
een rokerig gistingsaroma, hinten van steenfruit, kruidigheid van het gruutmengsel en
zachte bitters. Warm en rond karakter.

Palm 0.0 0.0%
Een verfrissend alcoholvrij bier met karakter.
PALM 0.0 brengt een extra smaakvolle beleving
dankzij hop van eigen hopveld. De geselecteerde
mouten geven het bier haartypische amberkleur.

Bitterheid
Alcoholvrij, honigzoet, smaakvol
BBQ ribs, jonge kaas, frituur

Kriek Max 3.5%

Maallust Dubbel 7.0%
Koperkleurig bier van hoge gisting. Hinten van
karamelen rook op de neus, lichtzoet envolmoutig
vansmaakmeteenstevigebody.Warmekruidenen
gedroogd fruit leiden een zacht-bittere afdronk in.

FLESBIEREN

Palm 5.2%

Helder, donkerrood kriekbier van spontane
gisting met een zoet en fruitig aroma en een
fruitig zoet-zuur palet door toevoeging van
25% natuurlijke kriekensappen.

Bitterheid
Fruitig, zoet, fris, krieken
Gevogelte, vanilledesserts

Brugge Tripel 8.7%
Bitterheid
Fris, fruitig, kruidig, lichtbitter
Jonge kazen, witvis, romig banket

Sterk en rijk goudblond met een fruitig palet
en tonen van warme kruiden, licht-rokerige
gisten en zoete granen. Stevige schuimkraag,
romige body en bittere afdronk.

Bitterheid
Sterk, blond, fruit, kruidig, bitter
Gamba’s,roodvlees,roodschimmel

Seizoensgebonden

