SEIZOENSBIEREN VAN DE TAP
AMSTEL BOCKBIER
3 ,5 0
Bokbier is van oorsprong een Duits biersoort. Het
Nederlandse bokbier heeft zich vanaf de jaren '80 van de
twintigste eeuw tot een afzonderlijke stijl ontwikkeld met zo
z'n eigen tradities en als opvallendste kenmerk dat bokbieren
zowel onder- als bovengistend kunnen zijn. Najaarsbieren
hebben in Nederland een lange traditie. In 1983 was Amstel
Bockbier het eerste dat op vat verkrijgbaar was.
Amstel Bock is een robijnrood bier met een
mildzoete smaak. Het dankt zijn herfstachtige
tint aan het gebruik van donkere moutsoorten.
Alcoholgehalte : 7% alc./vol.
Opdienen bij : 6 tot 10°C
LA CHOUFFE BLONDE D' ARDENNE

3,95

Op het einde van de jaren zeventig beslisten twee schoonbroers,
Pierre Gobron en Christian Bauweraerts, hun eigen bier te
brouwen en dat ook in hun eigen brouwerij. Met het weinige geld
waarover ze op dat ogenblik beschikten begon wat de fans van de
brouwerij noemen de «Chouffe story». Wat voor de stichters
begon als een hobby in de Ardense bossen, kende al vlug zo'n
uitbreiding dat de een zowel als de ander besliste zich voltijds
aan de brouwerij te wijden. Op 27 augustus 1982 was het eerste
brouwsel van LA CHOUFFE (49 liter) klaar.
La Chouffe is een niet gefilterd blond bier, in het
vat hergist. Het is aangenaam fruitig, gekruid
met koriander en een lichte hopsmaak.
Alcoholgehalte : 8% alc./vol.
BRUGSE ZOT DUBBEL

3,95

Verhaal van een Brugse brouwersfamilie die altijd is blijven
geloven in authentiek Brugs bier die een superieure en optimale
kwaliteit van hun bieren bekomen met respect voor traditie.
Reeds in 1564 vermeldt het stadsregister het bestaan van een
brouwerij "Die Maene" aan het Walplein. BRUGSE ZOT is
het "enige echte Brugse stadsbier", waarvoor een unieke
receptuur ontwikkeld wordt. Het viel onmiddellijk in de smaak.
De bijnaam van de Bruggelingen is "(Brugse) zotten". Deze
bijnaam danken ze aan Maximiliaan I van Oostenrijk, die eens
zei: "Sluit alle poorten van Brugge en je hebt een zothuis!".
Brugse zot is een donker zwaarder bier het wordt
gebrouwen met 6 verschillende moutsoorten en
2 hopvariëteiten. Heeft een uniek en rijk aroma.
Alcoholgehalte : 7,5% alc./vol.
DE KONINCK BELGE

Het is de laatst overgebleven stadsbrouwerij van Antwerpen.
De geschiedenis van de brouwerij gaat wel terug tot 1833. Dan
bouwt Johannes Vervliet de afspanning om tot Brouwerij De
Hand naar de afbeelding op de grenspaal. Die hand herkent
u vandaag nog altijd in het logo van de brouwerij. Het bier is
wereldberoemd geworden door het welbekende 'bolleke'.
Koninck is een amberkleurig bier met een
pittige mouttoets, lichtbittere afdronk en
fluweelzacht aroma.
Alcoholgehalte : 5,2% alc./vol.

3,75

