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Verschil Pils en Bier
Pils is altijd bier, maar bier is niet altijd 
pils. Wat? Dat leggen we even uit. Bier 
is de overkoepelende naam voor diverse 
biersoorten. Pils is een soort bier, net als 
speciaalbier. Veel mensen denken dat 
bier en pils hetzelfde is, dat is dus niet zo! 
Onder pils of pilsener wordt het ‘normale 
bier’ verstaan en onder speciaalbier al het 
bier met een smaakje. Qua smaak variëren 
deze enorm. Pils is een soort bier dat voor 
het eerst in de stad Pilsen, in het huidige 
Tsjechië, werd gebrouwen. Speciaalbier is 
ook een soort bier en hieronder vallen onder 
andere witbier, dubbel bier en stout bier.

Het belangrijkste verschil tussen pils 
en speciaalbier is het gistingsproces. 
Speciaalbieren zijn bovengistend en pils 
is bijna altijd ondergistend. Ondergisting 
houdt in dat het gistingsproces plaats 
vindt bij een relatief lage temperatuur, 
meestal tussen de 4 en 15 graden. Tijdens 
dit proces zet de gist zich af op de bodem, 
vandaar ‘ondergisting’. Bovengisting 
daarentegen vindt plaats bij een relatief 
hoge temperatuur van 15 tot 25 graden. 
Tijdens dit proces blijft de gist op het 
brouwsel drijven. Vandaar de naam 
bovengisting. Bij bovengisting is er meer 
mogelijk met smaken en toevoegingen.

Geschiedenis 
In Nederland kwam speciaalbier pas 
halverwege de jaren tachtig grootschalig op 
de markt. Hoewel in de 19e eeuw al witbieren 
en stouts werden gemaakt, domineerde 
pils de markt. Voor speciaalbier was er nog 
nauwelijks ruimte. Vanaf de jaren ‘80 neemt 
de belangstelling voor speciaalbier toe. 
Kleinschalige brouwerijen die speciaalbieren 
brouwen komen op en de vraag naar 
deze bieren blijkt zo groot dat het aantal 
brouwerijen en biermerken snel stijgen. De 
afgelopen jaren is de speciaalbier branche 
geëxplodeerd. Dit sluit aan bij de trend van 
hoe men bier beleeft. Natuurlijk blijft pils 
nog altijd de drank voor veel mannen op de 
meeste gelegenheden, maar ook steeds 
meer bierdrinkers gaan op zoek naar mooie 
momenten om te genieten van bijzonder bier.

Soorten speciaalbier
Speciaalbieren zijn er in alle soorten en 
maten. Er zijn tegenwoordig meer dan 
2000 speciaalbieren op de markt. Zo zijn er 
bijvoorbeeld zoete, bittere, fruitige, soepele 
en krachtige speciaalbieren te verkrijgen. 
Bekende namen die gegeven worden aan 
speciaalbier zijn bijvoorbeeld dubbel, tripel, 
IPA en blond bier. Iedere brouwerij heeft zijn 
eigen stijl en werkwijze waardoor geen enkel 
speciaalbiertje hetzelfde is. Van licht tot 
heel donker en van bitter naar heel fruitig. 
Lees hier alles over soorten speciaalbier.

SPECIAALBIEREN



Dericks & Gelder Heeren van Druten     5,5%   
Blond bier van gerstemout en tarwemout, aangevuld met hop en kruiden. 
Een bier wat ook bij doordrinken lekker blijft smaken.

Lauwes Blond  Swambachus      6%  
Gebrouwen met alleen Amerikaanse hopsoorten. Droog, hoppig en 
een licht zoete fruitige afdronk.

Jeronimo’s blond  Jeronimo      6,5%  
Een fris en dorstlessend bier met 3 verschillende Europese hopsoorten. 

Oijens Blond  Brouwerij Oijen     6,0%   
Volmout donkerblond. Een eigenwijze doerak. Dankzij het Cascade hop 
is de afdronk bitter en net even wat anders dan de rest. Beide hopsoorten  
zorgen voor, een fijne grapefruit- en citrussmaak.

Lellebel   De Eeuwige Jeugd     5,7 %  
Een fris en fruitig blond bier, heerlijk doordrinkbaar. In de reuk en afdronk 
komen meer tonen van citrus en tropisch fruit naar voren. 
Een avontuurlijk en aantrekkelijk bier.

Afflichem Blond Afflichem      6,8 %  
Een prikkelende licht bittere smaak. De citrus en tropischfruittonen, een 
moutige zachtheid en een hoppig karakter, maken Affligem tot een 
prachtig zacht bier met een licht bittere afdronk.

Goudkoppe  Texels       6,0 %  
Hoppig blond karaktervol speciaalbier met een volle smaak en een
zacht bittertje in de afdronk. Rijk van smaak.

Kasteel Hoppy  Van Honsebrouck     6,5 %  
Diverse Belgische hoppen geven dit bier een kruidige bitterheid die lang
blijft hangen. Door de kruiden en het zachte moutkarakter domineert 
de bittere smaak niet.
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HEINEKEN   HEINEKEN      5,0%  
Heineken Pilsener heeft een mild bittere smaak en is makkelijk doordrinkbaar. 
Het bier heeft dankzij de smaak, het Heineken A-gist, de wereld verovert.

Affligem blond Affligem        6,8%   
Belgisch Blond Abdijbier. Een prikkelende licht bittere smaak. De citrus en 
tropisch fruit tonen, een moutige zachtheid en een hoppig karakter, 
maken Affligem tot een prachtig zacht bier met een licht bittere afdronk.

Westmalle Dubbel Westmalle      6,8%   
Westmalle Dubbel is een Trappistenbier dat al sinds 1856 wordt 
gebrouwen. De naam van deze ‘dubbel’ werd de naam voor een bier-
stijl. Dit bier zit vol fruite aroma’s en heeft tonen van gebrande
mout. De smaak is zoet met een verfijnde bitterheid.

HEINEKEN 0.0  HEINEKEN      0,0%  
Heineken 0.0% is niet of nauwelijks te onderscheiden van de   
Heineken met alcohol. De brouwers zijn er in geslaagd de smaak
vrijwel te evenaren. Dit bier is dorstlessend en verfrissend.

Glutenvrij   Bavaria      5%  
Het bier heeft een frisse en fruitige smaak met subtiele hoppige tonen. 
Bavaria Glutenvrij is een helder lichtblond pils, volmout. 

Radler 2.0 %  Amstel       2,0 %  
Radler (2%) is een mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater. 
Dubbel verfrissend!

Rosébier   Wieckse      6,0 %  
Een rozerood friszoetig Witbier. De smaak doet vaak aan framboos 
denken.
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Mariken   De Hemel      6,5%  
Mout, hop en kruiden geven de zomers smaak van dit uitgesproken 
Nijmeegse bier. Gebrouwen met een geheim kruid waarvan men zegt 
dat je er vrolijk van wordt. 

De Ossekop  Muifel        7,5%   
Een zacht, soepel, fris maar bovenal een stevig blond bier.  
Aangenaam moutig in de basissmaak en prettig hoppig 
in de afdronk. 

Blonde Godfriend De Kluys      6,5%   
Belgisch Blond. Dit lichtblonde bier heeft een verfrissend karakter 
en een lichte hopbitterheid. De elegante tonen van zomerfruit  
maken dit bier tot een heerlijke dorstlesser. 
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Heineken 0.0 % Heineken      0,0 %  
Niet of nauwelijks te onderscheiden van de Heineken met alcohol. 
De brouwers zijn erin geslaagd de smaak vrijwel te evenaren. 
Dit bier is dorstlessend en verfrissend. 

Radler 0.0 %  Amstel       0,0 %  
Radler is de dorstlesser mix van Amstel 0.0 bier en sprankelend 
citroenwater. Een heerlijk doordrinkbaar bier met een perfecte, frisse 
smaak. Dit alcoholvrij bier geeft een nieuwe smaakervaring, lekker op 
elk moment van de dag. 

Franziskaner Weissbier Anheuder-Busch    0,0 %   
Okerkleurig met een ferme witte schuimkraag. Frisse kruidige geur 
met een lichte toon van citrus en op de achtergrond een botertje. 
Zeer zacht en een fijne smaak met lichte tonen van karamel. Als je 
niet zou weten dat er geen alcohol in zit zou je het niet in de gaten 
hebben. Een makkelijke afdronk met frisse fruitige tonen van appel 
en citrus. 

CraAzy IPA  Muifel       <0,5 % 
Één van de eerste alcohol arme IPA’s van Nederland. De CraAzy IPA 
heeft zijn smaak te danken aan vier verschillende hopsoorten. De 
combinatie van de Amerikaanse en Europeese hopsoorten hebben 
voor de unieke smaak gezorgd. 

Brugse SportZot De Halve Maan     0,0 %  
Sportzot is in België het eerste alcoholvrije speciaalbier met echte 
smaak. Als basis wordt de bekende Brugse Zot blond gebruikt, dat 
gebrouwen is met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische 
hopvariëten. Door een unieke filtratietechniek, waarbij op een 
volledig natuurlijke wijze alleen de alcohol uit het bier wordt 
gefilterd, ontstaat dit smakelijke bier.
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NAAM   BROUWERIJ     ALC  

Hopverdorie  De Hemel      7,0 %  
Single Hop IPA. Stevige single hop Indian Pale Ale. Mosaic als enige 
aromahop geeft de kenmerkende smaak.

USA_IPA   Muifel       7,0 %  
Gebrouwen met alleen Amerikaanse hopsoorten. Droog, hoppig en 
een licht zoete fruitige afdronk. 

Dr. Hop IPA  Muifel        6,5 %   
Een zacht-bittere IPA met mooie citrus fruit tonen. Wordt gebrouwen 
met de beste moutsoorten ter wereld. 

Oijens IPA   Brouwerij Oijen     6,0 %  
Robijnrood bier. Fris en fruitig in het begin en een extreem bittere afdronk. 
Oijens IPA heeft een bijzondere grapefruit- en citrussmaak en is 
overdreven hoppig. 

Polyamorie  Oedipus      5,0 %  
Polyamorie van Oedipus Brewery in Amsterdam is een mix tussen 
een Berliner Witbier en een Amerikaanse Pale Ale.

Lentebier   Muifel       5,5 %  
Session India Pale Lager. Een verfrissend bier om de lente mee 
te starten. Fris, fruitig en lekker gehopt! 

Pamelo IPA  Noordt       6,0 %  
Een hele frisse zachte IPA met een fruigite grapefruitsmaak uit louter 
hopsoorten.

IN
D

IA PA
LE A

LE (IPA)



Serafijn   De Hemel      6,0 %  
Gebrouwen met veel tarwemout voor een lichtere kleur en smaak. 
Mild bitter door spaarzaam gebruik van hop.

Het Witte Huys  Heeren van Druten     6,0 %  
Een heerlijk zomerbiertje met citrusachtige tinten. Een heerlijk 
aroma met tarwemout als basis. 
Paulane Weisbier Paulaner      5,5 %  
Paulaner Hefe Weizen is een Weizen volgens klassiek Duits recept en 
gebrouwen volgens het Duitse Reinheitsgebot.

Wit Kuifje   Jeronimo      6,0 %  
Een fris smakend Witbier met tonen van kruiden en sinaasappel. 
Hij dankt zijn naam aan zijn mooie witte schuimkraag. 
Een fris en dorstlessend bier! 

Weizen   Muifel       5,0 %  
Het beste van de klassiekers van de Duitser en de Belgen. Gebrouwen 
met tarwe, gerst en een Weizen gist die een vleugje banaan afgeeft. 
Er is ook koriander toegevoegd voor een extra citrusbeleving. 
Oh ja.... geen schijfje citroen nodig!  

Princesse Ale  Van Vollenhoven     5,0 %  
Een Witbier met champagne kwaliteiten. Gemaakt van 50% tarwe en
afgewerkt met sinaasappelschil en kotranden gemaakt tgv. huwelijk 
van Willem IV.

Weihenstaphaner Hefe       5,4 %  
Weihenstephaner Hefe Weissbier heeft een frisse en licht bittere smaak. 
Een Weizenbier van de oudste nog actieve brouwerij ter wereld: 
Weihenstephan. In dit romige, zachte bier vindt je tonen van kruidnagel 
en banaan. 
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La Trappe Witte Trappist    Koningshoeve    5,5 %  
Het eerste Trappistenwitbier van de wereld. Goed doordrinkbare, 
bruisende en frisse dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren, 
kruidigheid en een prikkelende afdronk. Deze Trappist is het enige 
witbier dat het logo Authentic Trappist Product mag voeren. Een 
dorstlesser, waar je makkelijk een tweede flesje van bestelt. 

Polyamorie  Oedipus      5,0 %  
Polyamorie is een mix tussen een Berliner Witbier en een Amerikaanse 
Pale Ale. Wat zurig met veel tropisch fruit tonen en aroma’s. Je herkent 
mango terug in dit bier naast de Citra en Amarillo hoppen.

Bôjum   Swambacchus     8,0 %  
Een donkere Weizen. Duidelijk zijn de kruidnagel en fruitige smaken. 
Het bier is fris, troebel van de gebruikte tarwe en eenvoudig drinkbaar. 
Door de caramouten kleurt het bier wat donkerder dan een traditionele 
Weizen, en is het zoeter. met subtiele tonen van karamel.

Black Basterd  Muifel       9,5 %  
Imperial stout. Een volmout Stout gebrouwen met 7 mout- en 
3 hopsoorten, zeer complexe smaak

Sweet Chocolate Stout Muifel       10,6 % 
Chocolate stout. Een echte smaakbom veroorzaakt door de unieke 
mouten van de ambachtelijke Engelse vloermouterij Thomas Fawcett.

London Porter  Fuller ’s      5,4 %  
Fuller’s London Porter is door velen genoemd als de beste.
Dit koffiebruine, bijna zwarte bier heeft een licht 
gekleurde schuimkraag en bevat aroma’s van chocolade, 
koffie, gedroogde pruimen en gebrande moutbitterheid.
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Helse Engel  De Hemel      8,0 %   
Lichte mout en (veel) hop geven deze Tripel een eigen karakter. 
Karakteristiek, zeer toegankelijk. 

Broeder Everardus  Muifel       9,0 %  
In vergelijking met andere Tripels minder zoet, maar hij drinkt makkelijk 
door. De milde hop-bittere smaak in de afdronk zorgt ervoor dat hij 
krachtig overkomt.

Broeder Everardus  Muifel       10 %   
Special! Gin infused. De heerlijke Broeder Everardus geïnfuseerd met 
London DryGin van Schouten Distillery uit Veghel. De kruidige gin 
smaken passen erg goed bij de zachte Tripel smaken. Voor gin- en 
bierliefhebbers echt een pareltje.

Godfried met den Baard Kluys      8,0 %  
Deze amberkleurige tripel heeft een stevig en moutig karakter 
met een subtiele toets van karamel.  

Kaboem   Brouwerij Oijen     10 %  
Het paradepaardje van de brouwerij. Een stevige jongen, al doet de 
moutzoete start anders vermoeden. Drink Kaboem met mate, want 
(no kidding) het komt met gestrekt been in. 
 

Help Henk de Winter door Brouwerij Oijen     9,0 %  
Henk en Hannie zijn de huisvarkens van de brouwerij. Ze leven van de 
bierbostel, dat overblijft na het brouwen. In de winter wordt er minder 
bier gemaakt, waardoor Henk minder te eten heeft. Lichtzoet en fris 
bier door de toevoeging van kardemomkruid en sinaasappelschillen. 
 

Toon en Thé  Heeren van Druten    8,0 %  
Gebrouwen met traditionele moutsoorten en mooi uitgebalanceerde 
hop en kruiden. Een echte aanrader. 

Truut    Heeren van Druten    8,5 %  
Gebrouwen uit gerstemout, tarwemout en een aantal caramouten.  
Met sinaasappelschil, koriander en kardemon.  
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Fourchette  Steenbergen     7,5 %  
Meergranentripel. Een blend van een Tripel en een Witbier. De absolute 
nummer één van onze tweede online bierproeverij. Fourchette werd 
geboren uit het beste van twee werelden: De geraffineerde, verfijnde smaak 
van topchefs en de kennis en de passie van 6 generaties meesterbrouwers. 
Fourchette is levend bier. De smaak van Fourchette blijft gegarandeerd nog 
lang evolueren. Smaken van citrus, koriander, kruidnagel en pompelmoes.

Karmeliet   Tripel       8,5 %  
Tripel Karmeliet is een wereldberoemde Tripel gebrouwen van gerst, 
tarwe en haver volgens een recept uit 1679. De goudgele bier heeft een 
enorme fluffy schuimkraag en zit vol verfijnde fruitige aroma’s. 

St Bernardus Tripel  St. Bernardus     8,0 % 
St.Bernardus Tripel heeft een licht zoet aroma en een bloemige, 
fruitige smaak waarbij bitter en zoet elkaar perfect in harmonie houden. 
Dankzij de aangename hoppigheid heeft het bier een zaligmakende 
rondheid in de mond en heeft het de uitstekende combinatie van zowel 
dorstlessend als eetlustopwekkend te zijn. Een enorm toegankelijk bier 
met een verrassend licht karakter.

Affligem Triple   Affligem      10,0 % 
Affligem Tripel biedt alles wat een goede Tripel moet bieden. Dit 
licht amberkleurige bier heeft veel fruit, zoals banaan, abrikoos en 
perzik. De hop zorgt voor een mooie, genuanceerde bitterheid. Het 
flinke alcoholpercentage en het koolzuur maken dit bier helemaal af. 
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1357 Dubbel  Muifel       8,5 %  
Een zachte Dubbel met een kruidige afdronk en kenmerkt zich door zijn 
prachtige rood-bruine kleur, de stevige aangezette caramelsmaken en 
een hint van koriander.

 
Jeronimo’s Dubbel  Jeronimo       7,1 %  
Een kruidige Dubbel met een volle smaak. Een fris en dorstlessend bier. 

 
Oijens Donker  Brouwerij Oijen       6,0 %  
Bier met body en met stérke tonen van chocolade, karamel en koffie. 
Door de dubbele vergisting is de smaak complexer, intenser en vooral mooier.

 
Westmalle Dubbel Westmalle      7,0 %  
Het donker, roodbruine Trappistenbier bevat dankzij nagisting op fles een 
rijke en complexe smaak. Gekenmerkt door toetsen van karamel, mout en
fruitige smaken die doen denken  aan rijpe banaan. 

Turkswerd  Heeren van Druten    7,0 %  
Een bier met chocolade en droptinten. Een samenspel van gerstemout, 
caramout en zwartmout aangevuld met 3 soorten hop, zoethout, 
koriander, honing.

Affligem Dubbel Affligem      6,8 %  
Affligem Dubbel is een donkerkleurig bier met 6,8% alcohol. Dit is een 
lichtzoet bier met tonen van onder meer karamel.
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Orval   Orval       6,2 %  
Een beetje een buitenbeentje onder de Trappistenbieren. De smaak 
verandert op fles. Drink je hem binnen 6 maanden, dan proef je de 
hop terug, een fris en fruitig bier. Na deze zes maanden wordt het 
bier steeds droger, minder bitter en krijgt het meer de geur van een, 
zoals echte kenners het noemen, “paardendeken “. De smaak wordt 
lichtzurig maar blijft fris. Het wordt gerekend tot één van de beste 
bieren ter wereld.

Chimay Blauw  Chimay      9,0 %  
Chimay Blauw is het sterkste en meest complexe Trappistenbier van
de abdij Notre Dame de Scourmont. De zeer kruidige aroma’s en de 
fruitige geur zijn zeer kenmerkend voor Chimay. In de mond is het 
bier vrij bitter en men proeft een uitgesproken geroosterde smaak.

Gregorius   Engelszell      9,5 %  
De Gregorius glinstert in het glas als een sterk donker kastanjebruin 
bier. De neus wordt gedomineerd door kruiden- en zoethoutaroma’s, 
die worden benadrukt door rijpe fruitnoten. In de drank komt een 
sterk moutlichaam naar voren, dat zich kenmerkt door koffie en 
gebrande aroma’s. Honing uit de regio en Elzasser wijngist toveren 
een prachtig zoetzuur wild in de mond. Licht bittere chocoladearoma’s 
begeleiden de verwarmende afdronk van dit massieve Trappistenbier.

Rochefort 6  Rochefort      7,5 %  
Rochefort 6 Trappist is een dubbel bier met een aroma van mout, 
rozijnen en karamel. Het bier bevat daarnaast aardse tonen en 
gistaroma’s. Rochefort 6 is een Trappistenbier van Abdij Notre-Dame 
de Saint-Rémy. 

Grand Cru   Val Dieu      10,5 % 
Val Dieu Grand Cru is een heerlijk donker bier met karamelkleurige 
schuimlaag. Het bier heeft een mild karakter met een lichte bitter-
heid en kenmerkt zich door invloeden van geroosterd mout en tonen 
van koffie en een lange nasmaak. Dit bier heeft een goed bewaar 
potentieel, hoe ouder hij wordt hoe beter zijn smaak evolueert.



De Beerskey   Muifel       11%    
Whiskybier. Een rokerig Whiskybier, gebrouwen met geturfde whiskymout. 
De smaak van dit bier is rokerig en stevig.

 
Moenen   De Hemel      6,5%  
Rookbier. Op beukenhout gerookte mout en hop geven dit bier zijn  
unieke zacht-rokerige smaak en aroma.

 
Gloeiende Gabriel De Hemel      7,5%  
Winterbier. Een hartverwarmend donker bier gebrouwen met 
glühwein kruiden.

De Messentrekker Muifel       6,0%  
De Messentrekker is het streekproduct van Oss (De Osse“scheldnaam”) 
Een zacht amberbier gebrouwen met Osse cranberries. Een bijzonder 
fruitbier zonder een eendimensionale zoete smaak.

(S)lockdown  Blauwe IJsbeer     8,0%  
Een donker, krachtig bier met een volle romige body dat een fijn 
verwarmd gevoel geeft. Voor een koude en regenachtige dag.

Framboise Lambic Beer Lindemans     2,5%  
Lindemans Framboise is een lambiek met toegevoegde sap van 
frambozen. Het bier heeft een heerlijke zoete smaak van frambozen, 
een licht zuurtje en tonen van hout.
 

Godfried over de Rooje De Kluys     6,0%  
Dit seizoensbier is ontstaan uit een unieke lokale samenwerking 
tussen fruitbedrijf familie Kuijpers en brouwerij De Kluys. Dit fruit-
bier is amachtelijk gebrouwen met zoete bessen.
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Duivels Verlanghe  Muifel/Verlanghe     8,6 %   
Muifel Duivels Verlanghe is een D.D.H.D.N.E.I.P.A. Gebrouwen 
met wel 30 gram hop per liter. Voor d’n Duvel nie bang. Vurig, 
vrij en onbezonnen, zo ontstond de mix tussen twee werelden, 
twee brouwers. Verenigd brengen ze de onder- en bovenwereld 
samen. In opgehokte vorm ontstond een bronstig brouwsel dat 
uitweidde tot een genot dat elke lockdown loslippig maakt. 
Vrij van gedachten, los van verborgen agenda’s. Waan je weer 
wulps en speel met alles wat kan.

Sidon   Hemel      7,5 %  
Sidon is een vol en stevig amberbier van 7,5%. Duidelijke 
moutaroma’s worden gecombineerd met de smaak van 
sinaasappelesprit welke is toegevoegd aan dit bier. Deze 
huisgemaakte esprit is een extract van sinaasappelschillen, 
dit is gedistilleerd waardoor enkel de aromatische smaken 
van de sinaasappel overblijven. Het resultaat is een vol en 
aromatisch amberbier.

Mannenliefde  Oedipus      6,5 %  
Oedipus Mannenliefde is een Saison met 6,5% alcohol. 
Oedipus Mannenliefde is een frisse en fruitige Saison gebrouwen 
met Szechuan peper, lemon grass en Sorachi Ace hop. Deze 
ingrediënten zorgen voor een frisse, fruitige smaak met veel citrus. 
Deze Saison is zeer doordrinkbaar.

Broeder Jacob Double Port Broeder Jacob   9,0 %  
Het eerste Belgisch bier waar echte port aan het bier is toegevoegd.
De tawny port heeft 5 jaar gerijpt op een eikenhouten vat en is dus
complex van karakter. Eik, amandel, noot en pruim. De aanrader
van de Kastelein!
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Het Wapen van Godfried De Kluys      10 %  
Dit krachtige bier is gebrouwen met een overvloed aan verschillende 
mouten en hopsoorten. De zoete en gloeiende afdronk geeft een uniek 
warm mondgevoel. 

 
Barbatus II  De Kluys       11 %  
Barrel aged. Dit unieke bier is een ongekende combinatie van de stevige 
gerstewijn van De Kluys en de lichtkruidige tonen van de whisky van de 
Speyside in Schotland. Het bier heeft een half jaar gerust op Clen Moray 
Single Malt whiskyvaten. Een geweldige smaaksensatie, zoet, krachtig. 
Deze tweede special edition is uitgebracht in zeer gelimiteerde oplage. 

De Barley Wine  Muifel       12 %  
Voor dit bier is speciale Engelse mout gebruikt van een kleine, 
ambachtelijke Engelse mouterij (Thomas Fawcett). En dat 
proef je terug in de bijzondere moutsmaken. Vol en smakelijk!

 
Nieuw Ligt  De Hemel      10 %  
Mout, hop, en kandijsuiker geven Nieuw Ligt zijn verfijnde aroma en 
volle smaak. Kenmerkend is de fluwelige zachtheid van het hoge 
alcoholgehalte.

 
Nieuw Ligt Vatgerijpt De Hemel     10 %  
Deze Nieuw Ligt heeft maanden gerijpt op een eikenhouten Vat. 
Hierdoor is het bier een stuk voller en complexer. De houttonen zijn 
duidelijk aanwezig 

Nieuw ligt Grand Cru De Hemel      12 %  
Gerijpte gerstewijn 2017. Grand Cru versie van de Nieuwe Ligt, 
limited edition.Eens per jaar gebrouwen en gebotteld met het 
vuljaar op de fles. Vol, donker en aromatisch. 

. 
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Zuster Agatha  Muifel       10%  
Complexe geur met fruit, krenten en licht gebrande mout.Smaakaanzet 
is vol en robuust, de afdronk verrassend soepel. Dit fantastische bier 
behaalde veel prijzen.

Zuster Agatha Houtgerijpt      10,5%  
De jaarlijkse winteruitgave van Zuster Agatha. De prachtige houtsmaken, 
vanille, fruit en tannine zijn prachtig in balans.

Zuster Agatha Grande Réserve      11,7%  
Deze versie is vergist met een champagne gist waardoor het rijke, 
donkere bier extra fruitig en dieper van smaak is geworden.

Straffe Hendrik De Halve Maan     11%  
Straffe Hendrik Quadrupel is een donker en zwaar bier, dat zich nog jaren
in smaak blijft ontwikkelen. Het is gebrouwen met een bijzondere melange
aan mouten en met Saaz en Styrian Golding hop. Dit is een bier om rustig 
van te genieten.

Abt 12   St. Bernardus     10,5%  
St.Bernardus Abt 12 wordt aanzien als één van de bestebieren ter 
wereld. Het is gebrouwen in de klassieke ‘Quadrupel’ stijl volgens het 
originele recept uit 1946. Kleur. Een donker bier met een volle, 
ivoorkleurige schuimkraag.

Zundert 10  Kievit       10%  
De geur heeft gedroogde zuidvruchten, zwoele kruiden, drop en 
wat chocolade. De smaak is vol en zacht, in balans gebracht door 
een mooie hopbitterheid. In de nasmaak keert de kenmerkende 
Zundertse kruidigheid subtiel terug.
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Lentekriebel  Oijen       10 %  
Lente bock. Een zachtaardige en licht bittere doordrinker. Een Lentebock
van gerste- én tarwemout. Heerlijk voorjaarsbier.

Bockski   Muifel       10,6 % 
Geturfde wiskey dubbelbock. Geen barrel aging, geen whisky toegevoegd 
maar met gerookte whiskymout.

Bokkelul   De Eeuwige Jeugd     6,5 %  
Bokkelul is een donkere en rijke Weizenbock met 6,5 % alcohol die sinds 
2018 wordt gebrouwen door Brouwerij de Eeuwige Jeugd uit Amsterdam. 
Het bier heeft een herkenbaar moutkarakter in zich.

D’n Ossebock  Muifel       7,0 %  
Een traditioneel ondergistende Bock, dat is D’n Ossebock (7% alcohol). 
Tevens is D’n Ossebock licht gehopt waardoor hij een pure zacht-bittere 
smaak heeft. Met tonen van karamel, donker brood, toffee en geroosterde 
noten is D’n Ossebock een prachtig bockbier dat zeer makkelijk drinkbaar is. 
Van 2016 tot 2020 uitgeroepen tot het Beste Bockbier van Nederland. 

Sexy Motherbocker Doppelbock  Oersoep   8,0 %  
Gebrouwen volgens Duitse stijl. En dat betekent geen zoete en 
plakkerige substantie, maar een bier die echt smaakt naar de herfst. 
Heerlijke smaken van noten, chocolade en laurier voeren de boventoon. 
Het wordt gebrouwen tijdens de zomermaanden, zodat het nog even 
rustig kan rijpen. Drink as sexy as possible!



De Vrolijke Drinker Muifel       6,0 %  
Een heerlijk, toegankelijk blond bier met 6 % alc. Goed door drinkbaar
en lekker zacht.

Zo Blaauw Aes ‘n Bo(c)k  Muifel      6,5 %  
Een amberkleurig speciaalbier met 6,5 % alcohol met een zachte
moutig-zoete afdronk.

‘T Vergulde Nat  Muifel       6,5 %  
Een blond bier van 7,5 %. Een zacht, soepel, fris maar bovenal een 
stevig blond bier.

Dorstige Streuper Muifel       8,0 %  
Een lekker fris biertje met 8 % alcohol. Het is laag/mild gehopt
en daardoor goed toegankelijk.

Uilenzeik   Muifel       9,0 %  
SEen trippel met 9 % die in vergelijking met andere tripels minder 
zoet is.De milde hop-bittere smaak in de afdronk zorgt ervoor dat 
hij krachtig overkomt.

Lierisch Oranje  Muifel       6,5 %  
Een blond oranje biertje met een zachte moutig-zoete afdronk.

Lierisch Hollandia Muifel       6,0 %  
Een heerlijk toegankelijk blond bier, zeer zacht en verfrissend.
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