HEINEKEN 0.0
Een alcoholvrij bier met een
verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke Agist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

AFFLIGEM BLOND 0.0%
Afﬂigem Blond 0.0% is een
Belgisch blond abdijbier zonder
alcohol. Het heeft een rijke
smaak met een zachte
fruitigheid en een mild bitter
einde.

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

SEIZOENSBIEREN
BIER VAN HET MOMENT
Vraag naar ons Bier van het
Moment.

/

PILSENER

KRACHTIG & BLOND

FRUITIG & FRIS

LAAG-ALCOHOLISCH

BRAND PILSENER

AFFLIGEM BLOND

BRAND WEIZEN

AMSTEL RADLER

Brand Pilsener wordt
gebrouwen met meer hop. Dat
geeft onze Pilsener zijn unieke,
krachtige smaak.

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

Gebrouwen volgens traditioneel
Beiers recept. Smaakvol door de
Saazerhop, mineraalwater en
tarwe. Fris met zachte afdronk.

Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

ALC. 5%

ALC. 6.8%

ALC. 5,0%

ALC. 2%

RIJK & DONKER
HEINEKEN PILSENER

AFFLIGEM TRIPEL

DESPERADOS

AFFLIGEM DUBBEL

Een verfrissend volmout
kwaliteitspils met een licht
fruitige smaak die perfect in
balans is met de frisse bitterheid
van de hop.

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

Desperados is bier verrijkt met
de smaak van Tequila. Het
ultieme drankje om je avond een
extra boost te geven!

Abdijbier met een kruidig aroma
van kruidnagel en karamel. Een
karaktervol bier met een
zachtmoutige smaak en een zoet
karakter.

ALC. 5%

ALC. 9%

ALC. 5.9%

ALC. 6.8%

CIDER

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.

LAGUNITAS IPA

MORT SUBITE KRIEK
LAMBIC

APPLE BANDIT CLASSIC
APPLE

Hét boegbeeld in z’n soort.
Prachtig gebalanceerde
citrustonen, lichtzoet en
gecombineerd met een
frisbittere zachte afdronk.

Deze zoete Kriek Lambic is een
blend van zoetigheid, 1 jaar oude
Lambic voor de frisheid en oude
Lambic voor die typische
lichtzure toets.

Frisse appelcider met een
natuurlijke, lichtdroge smaak

ALC. 6.2%

ALC. 4.0%

ALC. 4.5%

HAPKIN

AFFLIGEM BELGISCH
WIT

OLD MOUT KIWI & LIME

Zwaar Blond, moutig karakter
en fruitig, bitter aroma.

Een verfrissend witbier gekruid
met sinaasappelschil en
koriander. Het heeft een zachte,
rijke smaak en is verrassend
doordrinkbaar.

Een heerlijke friszoete cider met
het fruitige van kiwi en het zure
van limoen.

ALC. 8.5%

ALC. 4,8%

ALC. 4,5%
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