CIDER

FRUITIG & FRIS

APPLE BANDIT
RASPBERRY

DESPERADOS

Frisse appelcider met de
friszoete smaak van framboos.

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

ALC. 4,5%

ALC. 5.9%

APPLE BANDIT CLASSIC
APPLE

BRAND WEIZEN

Frisse appelcider met een
natuurlijke, lichtdroge smaak

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

ALC. 4.5%

ALC. 5,0%

AFFLIGEM BELGISCH
WIT
Een verfrissend witbier gekruid
met sinaasappelschil en
koriander. Het heeft een zachte,
rijke smaak en is verrassend
doordrinkbaar.
ALC. 4,8%

Laat het feest beginnen met een bucket
Desperados voor jou en je vrienden! We are the
party!

BORRELHAPPEN
Bitterballen
Kipnuggets
Kaasstengels
Vlammetjes
Bittergarnituur (15 stuks)
Tortillachips

De Kajuit

PILSENER
HEINEKEN PILSENER

HEINEKEN 0.0

TEXELS SKUUMKOPPE

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

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

Texels Skuumkoppe is tarwebier
waaraan diverse hopsoorten en
de karakteristieke bovengisting
een volle smaak geven.

ALC. 5%

ALC. 6,0%

AMSTEL PILSENER

AMSTEL RADLER 0.0%

Al sinds 1870 volmout
gebrouwen met extra geurige
hop. Het resultaat is een helder
pilsener met een volle smaak en
een stevige schuimkraag.

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

ALC. 5%

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.

KRACHTIG & BLOND
AMSTEL PILSENER

AFFLIGEM BLOND 0.0%

AFFLIGEM BLOND

Al sinds 1870 volmout
gebrouwen met extra geurige
hop. Het resultaat is een helder
pilsener met een volle smaak en
een stevige schuimkraag.

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.

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

ALC. 5%

ALC. 6.8%

RIJK & DONKER

Kent u het verhaal achter Amstel Radler? Op een
zomerse dag in 1922 werd in het Beierse café van
Xaver Kugler, Radler geboren. Door een
wielerronde kreeg Xaver het zo druk dat zijn
voorraad bier dreigde op te raken. Hij mixte
sprankelend citroenwater met bier en
presenteerde het als de drank voor de Fahrradler
oftewel fietsers. Amstel Radler is sinds de
introductie de meest geliefde Radler van
Nederland.

LAAG-ALCOHOLISCH

AFFLIGEM DUBBEL

AFFLIGEM TRIPEL

AMSTEL RADLER

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

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

Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

ALC. 6.8%

ALC. 9%

ALC. 2%

