BRASSERIE LA PUCELLE BIERKAART
Wisseltap
€ 4,50
Al na gelang het seizoen, hebben we steeds twee bieren op de wisseltap. Vraag er naar!
Petrus Blond
€ 4,95
Blond bier van hoge gisting. Het 100% mout brouwsel zorgt voor een volmondige zacht-zoete smaak
met een frisse bittere nasmaak. In de neus komen de typische karamel-aroma’s van het mout en de
citrus-aroma’s van de hop naar boven. Zijn mooie helder blonde kleur en zachte witte schuimkraag
maken het bier compleet.
Hoegaarden Grand Cru
€ 5,95
De Hoegaarden Grand Cru is een Belgisch bier dat in De Kluis te Hoegaarden wordt gebrouwen. Het
bier is licht, fruitig en goed gehopt. De ingrediënten van de Grand Cru zijn mout, tarwe, hop, en zoals
bij elk Hoegaards bier gedroogde sinaasappelschil. Het is een bovengistend bier met nagisting op de
fles. Het alcoholpercentage bedraagt 8,5% vol.
Orval
€ 6.25
Er wordt slechts één variant verkocht, gebotteld in de karakteristieke 33-cl flesjes die nog zijn
ontworpen door Henri Vaes, de architect van de abdij. De geëtiketteerde 6,2% alcohol is een
gemiddelde. Jonge Orval, net uit de brouwerij, heeft een hoppig en verfrissend aroma en smaak,
naast fruitige toetsen. Op een leeftijd van vier tot vijf maanden krijgt het een enorme schuimkraag.
De fruitigheid ruimt plaats voor een zurigheid; bijna alle restsuikers zijn verdwenen. Vanaf zes
maanden krijgt het door het samenspel van de gisten "wilde" gist-karakteristieken en hints van
melkzuur en citroenzeste. Wanneer het bier een jaar oud is, heeft het een droge bitterheid.
Zundert
€ 5,95
De monniken van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert brouwen bier. De monniken in Zundert zijn
trappisten, het bier is dan ook een trappistenbier. Het bier is van natuurlijke grondstoffen
gebrouwen: een koperblond bier met 8 % alcohol.
Urthel Hop It
€ 6.50
De kleur is goudgeel met een troebele doorkijk en een mooie witte schuimkraag. In de geur
domineren hop en enkele geuren van fruit zoals citrus sinaasappel.
De uitzonderlijk hoge maar verfijnde bitterheid van Urthel Hop-It het verfijnde hoparoma en het
alcoholpercentage van 9,5% maken deze blonde Urtheltelg ongeëvenaard. De afdronk is droog en
lang.
Duvel
€ 5,50
Duvel is een Belgisch blond speciaalbier van Brouwerij Duvel Moortgat uit Breendonk Het heeft een
hoge gisting en wordt nog eens hergist op fles. Het alcoholpercentage bedraagt 8,5%.

Lucifer
€ 6,25
Lucifer is een sterk bier, alcoholpercentage 8% met een mooie gouden kleur en een romig wit
schuim. Laat u verleiden door zijn lengte in de mond van zijn fruitige aroma, subtiele toetsen en
sprong in haar zoete bitterheid.
Karmeliet Tripel
€ 6,25
Karmeliet is een complex goud- tot bronskleurig bier met een romige schuimkraag. Dit komt onder
meer door de gebruikte granen, maar ook door een beperkt gebruik van Stiermarkse hop het
overvloedig kruiden en het fruitig karakter, (banaan en vanille )van de huisgist.
Chimay Tripel
€ 5,95
Een zacht en lichtbitter bier. Je herkent druiven, rozijnen, en zelfs rijpe appels. Dit traditionele
Belgische bier wordt het best geproefd op een temperatuur van tussen de 6 en 8°C. Een hop bittere
afdronk. Alcohol percentage 8%.
Strandgaper, Scheldebrouwerij
€ 5,95
Strandgaper is een schaaldier welke in het Scheldegebied voorkomt. Een blond toegankelijk bier van
6,2% vol. alcohol met een volle smaak en een frisse zacht bittere afdronk.
Vuur en Vlam
€ 5,50
Brouwerij De Molen. Een klassiek Engelse India Pale Ale, dus niet gefilterd en ongepasteuriseerd.
Hergist op fles, koperkleurig en van hoge gisting. Uiterst doordrinkbaar gehopt, vol en rond: het
enige extreme aan dit bier is de balans. Het alcoholgehalte is 6,2% per volume.
Piraat
€ 6,50
Kleur: amber met witte schuimkraag Alcoholvolume: 10,5% Aroma: bitterzoet en kruidig
Smaak: licht zoet en warm, complex en rijk, hopbitter Afdronk: hopbitter en lang.

Leffe Bruin
€ 4,95
Leffe Bruin is een authentiek abdijbier met een diepe, herfstbruine kleur en een volle, lichtzoete
smaak, beiden te danken aan de donker gebrande malt. Elke slok is een waar genot.
Kasteelbier donker
€ 6,25
Kasteelbier donker ie een uitzonderlijk donker boer, met toetsen van chocolade, banaan,
zoethout en rozijntjes. Een vol romig bier. Alcoholpercentage 11%.
Gouden Carolus Classic
€ 6.50
Alcohol 8.50%, Categorie: donker bier, Brouwerij het Anker, Volle, rijke neus van melasse, toffee en
peerdruppels. Krachtig en toch soepel. Sterke toffee smaak en rozijnen in de mond. Rijk, kruidig en
zoet. Mooie warming van alcohol en chocolade noten. Veel rijke fruitsmaken en een lange, zachte
afdronk.

Chimay Special (blauw)
€ 6,25
Een bruin bier met een alcoholgehalte van 9%, De smaak blijft zich nog een paar jaar na het brouwen
ontwikkelen, waardoor het bier het beste enkele jaren bewaard kan worden voor het wordt
gedronken.

DeliriumTremens
€ 5,95
Alcohol 8,5 %, Kleur: bleek blond, de fijne pareling zorgt voor een fijne stabiele schuimkraag.
Geur: licht moutig, flinke touch alcohol, kruiderig. Smaak: een flinke scheut alcohol ontvlamt als
het ware in de mond, die de tong en gehemelte werkelijk opwarmen. De smaak is ook
gekenmerkt door zijn rondheid. De afdronk is sterk, lang en droogbitter.
Boon Oude Geuze
€ 4,75
Oude Geuze Boon is een monument van smaak en heeft een alcoholvolume van 7%. Het bestaat voor
90% uit malse lambiek van 18 maanden oud, 5% karaktervol bier van 3 jaar en 5% heel jonge
lambiek, die zorgt voor vergistbare suikers en levensvatbare gisten.

