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Alvinne 
(Zwevegem) 

 

Omega  
Blond Sour – 6% vol. | 24x33cl 
Een blond zuur doordrinkbier,. De zuivere smaak ontwikkelde zich op onze RVS 
tanks tot de Morpheus gist het zijn gewenste friszure smaak bezorgt.  
 

Wild West 
Blond Sour Oak Aged – 6% vol. | 24x33cl 
Dit is de houtgerijpte versie van de Omega. Fijne, complexe smaken afkomstig van 
de tannines van de Bordeaux vaten, is dit een licht, verfrissend degustatiebier. 
 

Sigma 
Dark Sour Ale – 8% vol. | 24x33cl 
Donkerbruin bier, beige schuimkraag. Aroma van mout, caramel, hout en donkere 
bessen. Smaak van hout, bessen en licht bitterheid. Lange zoetzure afdronk. 
 

Cuvée Freddy 
Dark Sour Ale Oak Aged – 8% vol. | 24x33cl 
Dit is de houtgerijpte versie van de Sigma. Fijne, complexe smaken afkomstig van 
de tannines van de Bordeaux vaten, is dit een zacht, verfrissend degustatiebier.  
 

Phi 
Blond Sour – 8% vol. | 24x33cl 
Een blond zuur degustatiebier, met een uitstekende zoet – zuur balans. Een 
uitstekend ‘start’ bier voor Flemish Sour Ale drinkers. 
 

Sour’ire De Mortagne 
Sour Quadrupel Oak Aged – 11% vol. | 24x33cl 
Dit foedergerijpt lichtbruin bier heeft een uitstekende balans tussen zoet en zuur. 
Door zijn hoog alcoholgehalte van wel is het meteen ook heel uniek als zuur bier.  
 

Morpheus Saison 
Saison – 7% vol | 24x33cl 
Een blond licht hoppig dorstlessend bier. Om het licht zurig effect te krijgen wordt 
aan het hoofdbrouwsel een kleine hoeveelheid van de zure Omega toegevoegd. 
 

MoenRye Tripel 
Farmhouse Tripel – 9% vol. | 24x33cl 
Een blond licht hoppig degustatie bier, gebrouwen wordt met een flinke 
hoeveelheid rogge voor mooi zacht karakter. Door de Saison gist, kunnen we 
spreken van een “Farmhouse Tripel”.  
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Broers 
(Wachtebeke) 

 

Pale Ale 
Blond – 4,5% vol. | 24x33cl 
Eigen versie van de klassieke Engelse Pale Ale. Met 
100% Belgische hop (maar Engelse varianten). 
Kruidig en aards, verfrissend bitter, slechts 4,5%. 
 
 
 

Hoppig Blond 
Blond – 5,5% vol. | 24x33cl 
Een echte dorstlesser door een hoppig en gemout 
aroma. De exotische fruitigheid in de afdronk zorgt 
voor een frisse toets! Ideaal op een terrasje in de 
zomer. 
 
 

Imperial Stout 
Imperial Stout – 10 % vol. | 24x33cl 
Dit donkere bier heeft een vol en romig karakter. 
Typisch voor Zwarte Ruiter zijn de typische 
smaken van chocolade en koffie. Daarna nemen 
we een toets waar van mandarijn en sinaas-appel. 
Dat komt door toevoeging van de Duitse hopsoort 
Mandarina Bavaria. 
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Brouwerij van Vlaanderen 
Wielsbeke 

 

Vlaamsche Leeuw Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Een blond, helder bier van hoge gisting met een aroma van Saaz-hop. Het zachte 
moutkarakter en de geparfumeerde fruitigheid van peren en appeltjes komen sterk tot 
hun recht tijdens de afdronk. Tijdens het brouwen worden op verschillende tijdstippen 
fijne aroma-hoppen toegevoegd. De Saaz-hop voegen we helemaal op het einde van het 
brouwproces toe. Zo bekomen we het mooie hoparoma. 
De tweede gisting op fles zorgt voor smaakevolutie naarmate het bier bewaard wordt. 
 
 

Vlaamsche Leeuw Donker 
Dark – 7,5% vol. | 24x33cl 
Het donkere bier, met een diepe, herfstbruine kleur, is een bier van hoge gisting. De 
verschillende donkere moutsoorten geven aan dit bier een volmondige lichtzoete smaak 
en in de afdronk een lichte fruitigheid die in evenwicht is met de zachte bitterheid. 
De tweede gisting op fles zorgt ervoor dat men het bier langer kan bewaren en dat 
tijdens deze bewaring de smaak verder evolueert. 
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Bryggja Brewery 
(Moerkerke) 

 

Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Bryggja Tripel is een smaakvol, hoppig speciaalbier met een frisse en tegelijk erg 
volle smaak. Door het gebruik van een speciale selectie van 4 Belgische hop-
soorten krijgt het bier een rijk, kruidig aroma. Beste hobbybier van België 2012.  
 

Amuse 
Blond – 6,5% vol | 24x33cl 
Amuse bevat  een samenstelling van kruiden die ervoor bekend staan het 
hongergevoel op te wekken. Daarom is dit bier ook geschikt als aperitiefbier. 
Gebrouwen met twee aromahoppen en drie kruiden.  
 

Bruin 
Dark – 8% vol. | 24x33cl 
Smaakvol donker bier. De speciale selectie van kruiden zorgt voor een vol, 
evenwichtig bier met lichte kruidigheid. Ongefilterd bier van hoge gisting.  
 
 

Sarepta 
Session Ale – 4,7% vol. | 24x33cl 
Belgische session Ale. Bier van hoge gisting. Gebrouwen met 3 Poperingse 
hopsoorten en 3 soorten mout. De ideale dorstlesser.  
 
 

Triple-B IPA 
IPA – 6,5% vol. | 24x33cl 
Bier gebrouwen in collaboratie met De Bierboom. Blond bitter bier van hoge 
gisting, gebrouwen met 2 Poperingse hopsoorten en 3 types mout.  
 
 
 

Aristide 
Stout – 8% vol. | 24x33cl 
Een smaakvolle donkere tot zwartkleurige stout van 8°(30 IBU) gebrouwen met 2 
Poperingse hopsoorten en 7 types mout. De toevoeging van drop zorgt voor een 
vol, evenwichtig bier met een toets van chocolade en koffie. Ongefilterd bier van 
hoge gisting. 
 

Waldorph 
Quadrupel – 9,2% vol. | 24x33cl 
Whisky infused quadrupel. Dit bier vindt haar oorsprong in het winterbier 
‘Roedolph’, maar heeft gelagerd op houtsnippers van appel gedrenkt in whisky. 
Het appelhout geeft een extra dimensie aan het bier.  
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Wreed Axident 
Strong Ale Triple Hop – 8,5% vol. | 24x33cl 
Blond en bruut bier met extra aromatische hop toegevoegd tijdens de 
dry hopping. 
 
 
 

Mysticum Cosmic Ale 
Blond – 4,7% vol. | 24x33cl 
Mysticum Cosmic Ale is een licht wazig goudblond bier met een stevige witte 
schuimkraag. Het is een bier van hoge gisting. De selectie van mouten, kruiden en 
Belgische hoppen geven het bier een toets van abrikoos. 
 
 

Mysticum Cosmic Tripel 
Tripel – 9,99% vol. | 24x33cl 
Mysticum Cosmic Tripel is een aantrekkelijk amberkleurig bier van hoge gisting. 
Het bier heeft een licht beige schuimkraag. De zorgvuldig uitgekozen mouten en 
hoppen geven het bier een moutige karamel geur en licht zoete honingsmaak die 
snel overgaat in een mooie bitterheid. 
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Circus Brouwerij 
(Zwevegem) 

 

Jongleur 
Session IPA – 4% vol | 24x33cl 
Citrustoetsen van limoen, lychee en grapefruit zorgen voor 

een dorstlessend effect. De sprankelende saturatie zorgt dan 

weer voor een volmondigheid die voor een bier van 4% 

alcohol volume heel stevig is. De allereerste sensatie dat je 

voelt is de aangename prikkel van de saturatie, volgend met 

de fruitigheid en bitterheid van de hop en een lichte graan 

zoetheid. 
 

Piccolo 
Herbal Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Deze kruidentripel staat bekend voor zijn eigenwijsheid en 

lichte bitterheid. Deze tripel is een uniek bier door zijn 

stevige kruidenpallet. Daarom wordt het gecatalogiseerd 

onder de kruidentripels. Met zijn 7 Provençaalse kruiden 

zoals tijm, oregano en lavendel is dit beslist geen alledaags 

bier. In de eerste smaak herken je voornamelijk de tijm naast 

oregano en wat steranijs.  
 

Ringmaster 
Session Porter – 4,5% vol. |24x33cl 
Een donkerbruin bier met chocolade- en koffiesmaken dat 
een stevige body geeft maar toch laag blijft in alcohol. 
Een stevige body van melkchocolade neemt bij dit bier het 
voortouw. Dit gaat samen met een lichte toets van gebrande 
koffie.  
 
 

Gift Box 
3x33cl + 1 glas 
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Dame Jeanne 
(Brasschaat) 

 

Brut sur Lie 
Brut Beer – 8,5% vol. | 6x75cl & 24x25cl 
Bij het openen van de fles, kan u een natuurlijke aroma waarnemen. Dat komt 
door gebruik van natuurlijke hoppen en verschillende mouten. De geuren van 
appel, peer en roze pompelmoes zijn verrassend verfrissend. Deze evolueren naar 
zachtere smaken van perzik en abrikoos, met een hoppige nasmaak. 
 
 
 
 
 

Brut sur Lie Rozat 
Brut Beer with Cherries - 6% vol. | 6x75cl & 24x25cl 
Heerlijk zomers vlot drinkend kriekenbier. Hergisting op fles met champagnegist. 
Boordevol rode vruchten met een smaakpallet van zowel zoet, zuur als bitter. 
Fris, prettig en vooral… zomers ! 
 
 
 
 
 
 
 

Brut d’Anvers 
Belgian Brut Beer – 9% vol. | 6x75cl 
Een fris champagnebier met toetsen van citrus, pompelmoes, appel, peer en lychee. De 
afdronk is bitter.  De gecontroleerde hergisting op fles gevolgd door de remuage en het 
verwijderen van de gist via manuele dégorgement volgens de méthode 
champenoise transformeren het bijzondere basisbier tot een smaakvol en parelend brut 
bier met een strakke schuimkraag.  Brut d’Anvers is ideaal als aperitief en op zijn best bij 
schaal- en schelpdieren! 
 
 
 
 

Brut d’Anvers Rozat 
Belgian Brut Beer with Sour Cherries – 6% vol. | 6x75cl 
Rode vruchten, voornamelijk rode bessen en framboos, nemen de bovenhand in deze 
fruitige Rozat. Dit champagnebier is perfect gebalanceerd door de zurige krieksmaak en 
de bitterheid van de hop. Absoluut niet te vergelijken met een klassiek fruit- of 
kriekbiertje.  
 
 

  



Craft Beer Distribution – Van Eccelpoel 9 

Brut Royal 
Belgian Brut Beer Infused – 10,5% vol. | 6x75cl 
De Brut Royal is een digestief bier met een zeer zachte en volle 
fruitige smaak. Gebrouwen met 100 % natuurlijke ingrediënten en 
een hergisting op fles met champagnegist. Een brut bier gemaakt 
volgens de traditionele methode, met klaren en ontgisten op fles en 
vervolgens toevoeging van dosage likeur van Cognac, Bourbon of 
Calvados.  
 
 
 
 

Gift Box 

 
      Gift Box Experience           Gift Box Sensation 

             (zonder flessen)                  (zonder flessen) 
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De Bock 
Beveren 

 

Remi Blond 
Blond – 7,2% vol. / 24x33cl 
Remi Blond heeft een innig hoppig aroma, een eerbetoon aan de rijke biercultuur van ons 
land, met een fijne bittere afdronk. Daarom is Remi Blond een goudblond doordrinkbier 
waarin een zweem nostalgie doorsmaakt. Heerlijk op elk moment van de dag, het hele 
jaar door. 
Remi Blond 7,2% bevat gerstmout, hop (Northern Brewer, Centenial en Saaz), gist en 
water.  
 
 
 
 

Den Engel 
IPA – 6,3% vol. | 24x33cl 
Engel is een gevleugeld bier dat met beide voeten op de grond staat. De verfijnde afweging 
van de medicinale hopinfusie zorgt voor een evenwichtige smaak en een frisse neus. 
Luister naar de engel op uw rechterschouder en laat u onderdompelen in de hemelse 
smaak van dit intens hoppig bier. 
Den Engel IPA 6,3% bevat gerstmout, hop (Chinook, Citra, Centenial en Mosaic), gist en 
water. 
 
Op 19 november 2018 is Den Engel IPA door de internationale jury van Brussels Beer 
Challenge bekroond met een gouden medaille in de categorie 'Pale & Amber Ale: English 
IPA'. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.brusselsbeerchallenge.com/beers/den-engel/
https://www.brusselsbeerchallenge.com/beers/den-engel/
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De Glazen Toren 
(Erpe-Mere) 

 

Ondineke Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 12x33cl & 6x75cl 
Goudblond, stevige schuimkraag, volmondig, zacht gehopt, ronde afdronk, zijdeachtig, 
fijne pareling. 
 
 
 

Saison d’Erpe-Mere 
Saison – 6,5% vol. | 12x33cl & 6x75cl 
Licht gesluierd, strogeel , witte schuimkraag, hoppig (citrus) aroma, fijne bitterheid, sterk 
parelend. 
 
 
 

Jan De Lichte 
Witbier – 7% vol. |6x75cl 
Bleek, witte schuimkraag, pompelmoes aroma met koriandertoets, kruidig, lange droge afdronk. 
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De Leite 
(Ruddervoorde) 

 

Femme Fatale  
Amber – 6,5% vol. | 24x33cl 
Dit biertje is als een ‘onweerstaanbaar’ pittige dame: amberkleurig bier van 6,5% 
vol. Met een mooie, witte schuimkraag. De neus is moutig en fruitig, die in de 
smaak overgaat in een licht bittertje.  
 

Femme Fatale BIO 
Amber – 6,5% vol. | 24x33cl 
Dezelfde onweerstaanbare pittige dame als de gewone Femme Fatale, maar 
volledig met ingrediënten van biologische oorsprong! 
 
 

Bon Homme 
Donker – 6,5% vol. | 24x33cl 
Donker bier met 5 moutsoorten. Dit bier wordt afgewerkt met een mooie 
schuimkraag die geurt naar karamel met een lichte hoptoets. Deze vertaalt zich in 
de smaak, die wordt afgewerkt met een fijne bitterheid die even blijft nazinderen. 
 

Enfant Terriple 
Tripel – 8,2% vol. | 24x33cl 
De eerste tripel van Brouwerij De Leite. Een ‘duivels’ zonnige tripel van 8,2%. Een 
speels aroma van citrus die terugkomt in de smaak. Afgewerkt met een kruidige 
moutsmaak en bittertje. 
 

Cuvée Mam’Zelle 
Blond Sour Barrel Aged – 8,5% vol. | 24x33cl 
Blond bier dat een aantal maanden rijpte op eiken wijnvaten. Daardoor verkrijgt de 
Cuvée een rode gloed en een diepe, zacht-bittere smaak. In de mond is het biertje 
vol en complex door een gecontroleerde verzuring in het rijpingsproces. 
 

Cuvée Jeun’Homme 
Blond Sour Barrel Aged – 6,5% | 24x33cl 
Bier gelagerd op eik. Van oorsprong heeft Jeun’Homme al een licht bittertje met 
citrus door gebruik van 4 hopsoorten . Het werd aangezuurd toen het 4 maanden 
rustte in eiken wijnvaten. Daardoor verzacht de combinatie bitter/zuur.  
 

Cuvée Soeur’Ise 
Tripel kriek – 8,5% vol. | 24x33cl 
Gelagerd op eik. In 170l Enfant Terriple wordt 40 kg krieken toegevoegd. 5 
maanden lang kan de zachte verzuring zijn gang gaan. De krieken geven dan niet 
alleen hun lekkere smaak af, maar ook hun bloedrode kleur.  
 

Cuvée Oncle Pol 
Vlaams Rood Bruin – 7% vol. | 24x33cl 
Bruin Belgisch zuur bier van gemengde gisting, gerijpt op eiken vaten. 
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Den Toetëlèr 
(Hoeselt) 

 

Blond 
Blond – 7,3% vol. | 24x33cl 
Toetëlèr Blond, ons nieuwste bier, is een overheerlijk bier van hoge 
gisting met nagisting op de fles. Naast zijn volle smaak en licht bittere 
afdronk valt Toetëlèr Blond vooral op door zijn goudgele kleur en zijn 
alcoholpercentage van 7.3%. 
 

Wit 
Witbier – 5,2% vol. | 24x33cl 
Door gebruik te maken van het authentieke oud-Brabantse brouw-
systeem is dit een echt witbier gemaakt van tarwe- en gerstemout. 
Mysterieus licht troebel met een uitgesproken geur en smaak van 
vlierbloesem. Ongefilterd, hergist op fles. 
 

Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Dit amber-blond bier is het mooie huwelijk van duidelijke karameltoetsen 
en de verfijnde smaak van vlierbloesem. Een stevige tripel met een 
uitermate luchtig licht zoet karakter. Volgens kenners is er zelfs een 
elegante houtimpressie te ontdekken. 
 

IPA 
IPA – 6,2% vol. | 24x33cl 
Een goudblond biertje met een alcoholpercentage van 6,2%. Door de 
Amerikaanse dryhop krijgt het een tropische fruitsmaak met een zacht 
bittere toets. 
 
 

Echte Kriek 
Kriek – 5,2% vol. | 24x33cl 
Een kriekenbier van 5,2 % gemaakt op basis van de Toetëlèr Wit en verse 
Haspengouwse krieken die samen vier maanden vergisten. Daarna wordt 
dit bier gelagerd en hergist op fles om dannog drie maanden te mogen 
rijpen in onze kelder. Dit kriekenbier is licht fris zurig en zeker niet zoet. 
 

Speculaas 
Amber – 8,5% vol. | 24x33cl 
Het winterbier bij uitstek van Brouwerij Den Toetëlèr. Een stevig 
amberkleurig bier van 8,5 % met de warme kruiden en specerijen die 
eigen zijn aan de Hasseltse speculaas maken van dit bier een heerlijke 
opkikker in koude dagen.  
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Grand Cru 
Tripel – 8,5% vol. | 6x75cl 
Een tripel bier van hoge gisting met smaak-evolutie. Dit bier heeft al 12 
maanden gerijpt in de donkere kelders van Toetëlèr. Hierdoor krijg je een 
geportoriseerd aroma en licht zoete smaak in combinatie met de zachte 
romige afdronk zorgen voor een unieke smaakbeleving. 
 

Vatgerijpt 
Tripel Wine Barrel Aged – 8,5% vol. | 6x75cl 
Dit ambachtelijk gebrouwen bier op basis van Toetëlèr Tripel heeft 12 
maanden op een eiken vat gelegen. Het eiken vat, waarin Limburgse 
Pinot-Noir wijn werd gerijpt, heeft duidelijk zijn krachtige en intense 
smaak achtergelaten in dit Vatgerijpt speciaal bier.  
 

Quercus 
Quadrupel Oak Aged– 11% vol. | 6x75cl 
Dit Limburgs ambachtelijk gebrouwen bier op basis van een uniek 
Toetëlèr recept, heeft 12 maanden op een eiken vat gerijpt en is beperkt 
in oplage. 
 
 

Fump Tripel 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Fump is een blonde tripel van 8 procent, een zacht biertje qua smaak 
maar het heeft wel een hoger alcoholpercentage.  Fump heeft een eigen 
recept met Belgische hop maar zonder toevoeging van kruiden.  
 
 

Blond Trouble 
Tripel – 9% vol. | 24x33cl 
Dit donkerblond bier heeft een droge, kruidige, zoete smaak. Je proeft 
naast sinaasappel nog andere fruitige toetsen. Ondanks zijn hogere 
alcoholgehalte zorgt de licht bittere afdronk toch voor een vlot 
doordrinkbaar bier. 
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Dochter van de Korenaar 
(Baarle-Hertog) 

 

Belle-Fleur 
IPA – 6% vol. | 24x33cl 
Lichtbond, intens gehopt bier met dry-hopping. 
Belle-Fleur is fris, hoppig en dorstlessend, met duidelijke citrus/bloemige smaken. 
Een bitter en aromatisch bier voor de liefhebber die op zoek is naar de rijke geur en 
smaak van verse hop. Fijn als aperitief, of bij pikant eten. 
 

Bravoure 
Rookbier – 6,5% vol. | 24x33cl 
Warm amberkleurig rookbier van hoge gisting. 
Bravoure ontleent haar rooksmaak aan het gebruik van een flinke dosis op 
beukenhout gerookte ‘Bambergse Rauchmalz’. De genuanceerde rooktoetsen 
combineren mooi met de lichtzoete carameltoetsen van de ‘Cara-Munich mout’.  
 

Charbon 
Smoked Vanilla Stout – 7% vol. | 24x33cl 
Een klassieke dry stout, gebrouwen met gerookte tarwemout en gearomatiseerd met 
verse vanille. Charbon is een bier met tegenstellingen: de geroosterde smaken 
werken samen met de rooksmaak, afkomstig van op eikenhout gerookte tarwemout. 
Charbon combineert goed bij romige, zachte kazen. 
 

Crime Passionnel 
Wheat IPA – 7,5% vol. | 24x33cl 
Een originele tarwe-IPA met een kruidig/romige afdronk, en veel tropisch fruit door 
de gebruikte hopsoorten. Crime Passionnel is voor zowel de Weizen-stijl liefhebber 
als de IPA-liefhebber een waar avontuur. Een echt tarwebier van 45% tarwemout en 
kruidige Duitse Saphir-hop. Lees verder in het technische fiche. 
 

Embrasse 
Stout/Porter – 9% vol. | 24x33cl 
Embrasse is een zwaar donker bier wat perfect het midden houdt tussen een zwaar 
donker Abdy/trappistenbier en een Stout/Porter. Het bier combineert geroosterde 
mout en koffie/chocolade-toetsen met een aangename lichte fruitigheid van 
gedroogde zuidvruchten. 
 

Extase 
Double IPA – 8,5% vol. | 24x33cl 
Een zwaar koperkleurig bitterzoet bier, extreem gehopt. Extase is een Double IPA met 
een blend van veertien excellente hopsoorten, zeer intens en gebalanceerd van 
karakter. De lichte zoetheid van de alcohol en de moutsuikers comple-menteren de 
bitterheid van het bier. 
 

Finesse 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Finesse is een zachte drie-granen tripel van gerst, tarwe en roggemout, met een 
lichtzoete, kruidige hoppigheid. 
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Noblesse 
Blond – 5,5% vol. | 24x33cl 
Noblesse is een edel blond bier van hoge gisting. Bedoeld als ‘overgangsbier’ voor de 
mensen die doorgewinterde pilsdrinkers zijn, maar nu toch wel eens iets anders 
willen proberen. Door de frisse hoppigheid en de doordrinkbaarheid leent het bier 
zich uitstekend als aperitiefbier. Dorstlessend, met een pittige afdronk en een zachte 
nasmaak. 
 

Passe-Partout 
Session IPA – 3% vol. | 24x33cl 
Rijk smakend, laag alcoholisch blond bier, bitterdroog en cirtrusfruitig.  
Passe-Partout behoort tot een nieuwe generatie laag-alcoholische bieren met veel 
smaak. Gebruik van excellente hopsoorten uit Amerika en Nieuw-Zeeland zorgen voor 
een volmondigheid en frisheid.  
 

Sans Pardon 
Russian Imperial Stout – 11% vol. | 24x33cl 
Klassieke zware bitterzoete ‘Imperial Stout’ van 11% vol met een vleugje ‘Rooibos’. 
Sans Pardon is één van de zwaarste volmout bieren van de brouwerij. Zwart als de 
nacht, met een romige schuimkraag. Het hoge alcoholpercentage complementeert de 
koffie- en chocoladetoetsen in het bier. De ‘Rooibos’ geeft het bier dat extra tintje 
fruitigheid. 
 
 

Barrel Aged 
 

• Fleur Sauvage 12x50cl 

• Bravoure Oak and Smoke 12x50cl 

• Embrasse Blended 24x33cl 

• Embrasse Peated 24x33cl 

• Bien-Sûr 24x33cl 

• Nouveau Riche 24x33cl 

• Sans Pardon Pure Oak 12x50cl 

• La Renaissance Silver 12x50cl 

• La Renaissance Gold 12x50cl 

• L’ensemble di Montalcino 12x33cl 

• L’ensemble Pure Oak 12x50cl 

• Rien Ne Vas Plus 6x50cl 
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d’Oude Maalderij 
(Izegem) 

 

Redenaar 
Blond  – 6,5% vol. | 24x33cl 
Donkerblond, troebel bier met een combinatie van 6 
mouten en 3 hopvariëteiten. Volmondige, moutige 
smaken. De licht bittere, zoete en droge afdronk maken 
van Redenaar een heerlijke doordrinker. 
 

Qantelaar 
Dark  – 8% vol. | 24x33cl 
Donkerbruin bier met een zachte, rode schijn. In de neus 
nemen we drop, zoethout, gedroogd fruit en karamel 
waar. De smaak is complex met hints van gebrande mout, 
karamel, gedroogd fruit, chocolade en een subtiele bitter.  
 

Hop, The Brewer 
IPA – 6,5% vol. | 24x33cl 
Belgische stijl IPA. U ervaart een zachte bitterheid, 
gecombineerd met een hoppig aroma met een geweldig 
einde en een gebalanceerde hop afdronk. 
 
 

Farang 
Kruiden Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Tripel verrijkt met galanga, een Thaise variant van gember. 
Het bier werd verrijkt met rietsuiker. Farang betekent 
“Toerist”.  
 
 

Stoffoasje 
Tripel 8,5% vol. | 24x33cl 
Een echte Belgische Tripel zoals we hem graag hebben. 
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Expert Beers 
Kontich 

 

François Grand Cru 
Tripel – 9% vol. | 12x33cl 
François Grand Cru is een volmondig, hoppig blond bier van 
9% in een fles van 33 cl. Het is een bier van hoge gisting met “dry 
hopping” en nagisting in de fles. 
 
 
 
 

Gift Box 
2x33cl + 1 glas 
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Het Nest 
(Oud-Turnhout) 

 

Schuppenboer 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Gebrouwen met cascade hop en toevoeging van koriander. Dit bier is een aanrader 
voor al wie houdt van een volmondig, fruitig bier met een lichtbittere, kruidige 
afdronk.  
 

Schuppenboer Grand Cru 
Tripel – 10% vol. | 24x33cl 
Dezelfde ingrediënten als de tripel, maar met extra hop en een zwaardere 
moutstorting. De smaak is moutig zoet met een hint van sinaas en abrikoos. Een 
milde kruidigheid in de afdronk doet u verlangen naar de volgende slok. 
 

Koekedam 
Saison – 6,5% vol. | 24x33cl 
KoekeDam is een eigen interpretatie van de saison stijl met toevoeging van een 
Franse saisongist. Een Amerikaanse hopsoort en een kleine hoeveelheid speltmout 
zorgt voor een frisse ondertoon.  Een ideaal verfrissend bier! 
 

Hertenheer 
Blond Bitter – 6,5% vol. | 24x33cl 
Koperblond volmoutbier. Dit bier heeft een uitgesproken bittere smaak door het 
overvloedig gebruik van de fijnste Europese hopsoorten. Zonder toevoeging van 
kruiden kent dit bier toch een lange kruidige en bittere afdronk. 
 

Kleveretien 
Quadrupel – 10% vol. | 24x33cl 
Kleveretien is bijna zwart, maar heeft weinig tot niets van een stout. De smaak is 
overwegend kruidig met een toets van drop (steranijs), karamel en donker fruit. Op 
het einde komt de heerlijke alcoholwarmte naar boven. 
 

Pokerface 
Witbier – 5,5% vol. | 24x33cl 
Een volmondig witbier gebrouwen volgens de aloude Belgische traditie van 
tarwebieren. Edele Amerikaanse hoppen samen met een vleugje koriander en 
curaçao geven het een aangename fruitigheid met een licht bittere toets. 
 
 

Gift Box 
5x33cl + 1 glas + 1 dek speelkaarten 
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Hoppug 
(Meerhout) 

 

Free Bird Session IPA 
Session IPA – 4,5% vol. | 24x33cl 
Bitter blond bier van hoge gisting. Een heerlijk doordrinkbaar bier 
met zorgvuldig uitgekozen Duitse en Amerikaanse hopsoorten. 
Doordat de Free Bird 4,5% bezit is het een bier van het type 
Session IPA. De hopsoorten zijn Chinook (US) en Mandarina 
Bavaria (DE). De smaak is fruitig en de citrusaroma’s overheersen. 
 
 

Free Bird Oaked Milkstout (with a touch of rum) 
Milk Stout – 5,9% vol. | 24x33cl 
Een heerlijk volle milk stout met 7 moutsoorten die elks specifiek 
geselecteerd zijn om hun eigenschappen te benadrukken, wat 
resulteert in een lichte smaak van koffie en een duidelijke smaak 
van pure chocolade. Het is een gitzwart bier van hoge gisting.  
De versie van 2019 is gepimped met eiken schilfers waardoor er 
een duidelijke toets van hout waar te nemen is en een toevoeging 
van rum die voor een subtiele fruitige smaak zorgt. 
 
 

Free Bird Hopped Cider 2020 
Hopped Cider – 7,6% vol. | 24x33cl 
De Free Bird Sour Cider is een mild zure cider van het type ‘hard 
cider’. Het is een sprankelende cider met een iets hoger alcohol-
gehalte dan gewoonlijk, namelijk. Voor deze cider zijn er enkel 
natuurlijke ingrediënten gebruikt: appelsap, hop en een saison-
gist. Er zijn voor de rest géén toevoegingen zoals suiker, 
zoetstoffen of bewaarmiddelen aan toegevoegd. Hij is droog in de  
afdronk, met een lichte hoppige toets komende van de Comet hop.  
Deze is gebruikt als dryhop nadat de gisting voltooid was. 
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Hopscheppers 
(Herentals) 

 

Bast 
Blond – 5,8% vol. | 24x33cl 
Blond bier van hoge gisting met een relatief laag alcoholgehalte. 
Mooie, lang blijvende schuimkraag. Aroma's van granen, fruit (banaan, 
citrus) en kruiden. Zacht bitter in de mond, moutig, fris en fruitig. Prima 
dorstlesser maar voller dan een 'pintje'. 
Een bier voor alle seizoenen, op zijn best tijdens zomerse dagen. 

 

Hopschepper  
IPA – 7% vol. | 24x33cl 
Amberkleurig bier van hoge gisting, met hergisting op fles. Intens 
gehopt met East Kent Golding en Cascade, ook dryhopping. Aangename 
citrusaroma’s die zich vertalen in verfrissende smaken. De lange 
afdronk eindigt in een lekker pompelmoesbittertje. 
 
 

Schalkse 10 
Tripel – 10% vol. | 24x33cl 
Blond bier van hoge gisting, met hergisting op de fles. Witte, romige 
schuimkraag die lang blijft. Complex aroma van kruiden (kruidnagel, 
koriander, ...), fruit (vooral citrus, zeste appelsien en in mindere mate 
citroen, perzik). Komt fris over ondanks het hoge alcohol-gehalte. Het 
bier is zacht bitter, vol en kruidig, met toetsen van citrus en perzik.  
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Inglorious Brew Stars 
(Deurne) 

 

Cum Laude 
Blond – 6,3% vol. | 24x33cl 
Verfrissend bier met passievrucht, mango & pompelmoes in de neus. Dat 
tropische aroma wordt doorgezet in de smaak en is goed gebalanceerd 
met een licht bittere afdronk. Als kers op de taart, wordt het geheel 
afgewerkt met een grote, witte schuimkraag. Het huisbier van Universiteit 
Antwerpen. 
 

Cum Laude Rood ‘18-‘19 
Rood-Bruin – 7,4% vol. | 24x33cl 
Toetsen van gebrande noten, caramel, rozijnen en een lichte 
moutbitterheid in de afdronk.   
Tijdens het brouwproces werden er walnoten toegevoegd. De gebrande 
mouten geven het bier een donker koperen kleur. 
 

Inglorious Quad 
Quadrupel – 10,3% vol. | 24x33cl 
Pikzwart, sterk bier met een zeer complex aroma van chocolade en koffie, 
die voortkomen uit de gebruikte mouten en gist. In de neus nemen we 
ook een zekere kruidigheid waar, afkomstig van de toegevoegde kruiden 
en hop. De smaak is een evenbeeld van het aroma: de moutbitterheid en 
een aangename, gebrande smaak krijgen een extra plaats.  
 

Inglorious Quad Whisky Infused 
Quadrupel – 11% vol. | 24x33cl 
Een beperkte oplage Inglorious Quad waaraan Belgian Owl whisky werd 
toegevoegd. 
Dit geeft het bier subtiele vanille- en whiskytoetsen. 
 
 
 

Jackie Black 
Stout – 8,9% vol. | 24x33cl 
Gitzwart bier met toetsen van donkere chocolade, vanille en karamel. 
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Keukenbrouwers 
(Hove) 

 

Hip Hop 3x6 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Hip Hop 3×6 is een blonde tripel die wordt gebrouwen met pils- en 
tarwe-mout. 3×6 staat voor het formaat van onze brouwerij-container, 
3 bij 6 meter. Cascade wordt gebruikt als bitterhop en samen met Saaz 
ook als aroma hop. De gist geeft een fruitige toets aan dit bier. 
 

Hip Hop Double IPA 
Double IPA – 8% vol. | 24x33cl 
Hip Hop Double IPA is gemaakt op basis van 100% Munich mout. 
Hierdoor krijgt zijn prachtige kleur en moutig aroma. Columbus hop 
brengt een stevige bitterheid die typisch voor een Amerikaanse IPA. 
De bitterheid is zeer hoog en blijft lange tijd nasmaken.  
 

Hip Hop Milkshake 
IPA – 6,5% vol. | 24x33cl 
IPA met een milkshake toets, fruitigheid van de El Dorado hop en zoet 
van de melksuiker. 
 
 
 

Hip Hop Funky Chicken 
IPA – 6,0% vol. | 24x33cl 
Deze vlot drinkbare IPA heeft een extra funky toets van chili pepers. 
De Australische Habanero pepers geven een leuke tinteling die perfect 
samen gaat met de aromatische hoppen. 

 
 

Hip Hop Orange Crush 
IPA – 6% vol. | 24x33cl 
Aan deze IPA met Cascade en Citra hoppen is een stevige hoeveelheid 
appelsienschillen toegevoegd. Naast de citrus smaken van de hoppen 
krijgt dit bier dus een echte citrus toets. 
 
 

Hip Hop Alicious IPA 
IPA – 8% vol. | 24x33cl 
Hip Hop Alicious IPA is een overheerlijke IPA. De hoppen zijn continu 
toegevoegd tijdens het brouwen waardoor je ze alle facetten kan 
ontdekken. De hoppen: Centennial, Simcou en Citra zijn allen 
Amerikaanse aroma hoppen met een uitgesproken citrus smaak. De 
bitterheid is stevig maar vlot drinkbaar. 
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Hip Hop Head Banger 
Strong Blond – 10% vol. | 24x33cl 
10% alcohol, headbangen is niet nodig om duizelig te worden. Vlot 
drinkbaar blond, maar zwaar bier. 
 
 
 

Hip Hop Purple Haze 
New England IPA – 6% vol. | 24x33cl 
New England IPA met tarwe. Een troebele IPA met paarse toets van 
hibiscus. 
Zachtjes met het flesje draaien bij het inschenken voor het volle 
effect! 
 

Monk Johnny 
Abdijbier – 10% vol. | 24x33cl 
Monk Johnny heeft een hoog alcohol percentage (10%) en 
is gebrouwen zoals enkel de paters dat kunnen. Monk Johnny is 
geïnspireerd op het bier dat tot voor kort het beste bier ter wereld 
was. Ga zitten en geniet van deze zwarte met Candico suiker vergiste 
goddelijke drank. 
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Klootzakske 
(Deerlijk) 

 

Klootzakske 
Blond – 7,5% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Wazig blond bier met stevige witte schuimkraag en zachte 
carbonatie. Het aroma wordt gedeeltelijk bepaald door moutigheid 
maar met een aangename passage van de gebruikte hopsoorten. 
Een gematigd maar fris mondgevoel waarbij de zoete kruiding en 
fruitigheid van het moutverloop met in de achtergrond een beetje 
hoppigheid en eindigt op een iets meer droge afdronk. 
 
 
 

Klootzakske Original 
Hoppig Blond – 7,5% vol. | 24x33cl 
Het origineel recept van Klootzakske en ambachtelijk gebrouwen. Meer 
smaak, meer bittertoetsen, een prima uitgebalanceerd authentiek 
ambachtelijk blondje. Weggelegd voor de fijnproevers en echte 
bierliefhebbers. 
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La Grande d’Ame 
(Herent) 

 

Lili 
Double Wheat Beer – 7,5% vol. | 24x33cl 
Een vlot doordrinkbaar goudblond bier met een oranje gloed en een witte 
schuimkraag. 
Aroma: kruidig, fruitig, floraal. 
Smaak: kruidig, fruitig, pittig prikkelend, licht bitter, zoet uitlopend met 
duidelijke toetsten van oa citrus en gember. 
Volmondig en romig, met een duidelijke koolzuurprikkel. 
Wordt best fris gedronken. 
 
 
 

Lola 
Chocolate Stout – 7,5% vol. | 24x33cl 
Diep donkerbruine tot zwarte stout met een licht beige schuimkraag 
Aroma: fruitig, gerookt, geroosterde mouten, citrushop, koffie en 
chocolade. 
Smaak: mokka/koffie, pure chocolade, rozijntjes, bitter, lichte 
alcoholwarmte, geroosterde en gerookte toetsen. 
Volmondig en romig met een verrassende doordrinkbaarheid. 
Wordt best niet te fris gedronken. 
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Leysen 
(Herentals) 

 

Baskwadder Blond 
Blond – 7% vol. | 24x33cl 
Licht blond bier met een evenwichtige smaak een toets van citrus en een 
zacht bittere afdronk. Het bevat verschillende hopsoorten die zorgen voor 
een evenwichtige maar zachte bitterheid. Een bier bij uitstek om van te 
genieten op een zomers terras. Hergist op fles, hierdoor evolueert de 
smaak. 
 

Baskwadder Dubbel 
Dubbel – 6,8% vol. | 24x33cl 
Donker, roodbruin bier. De smaak is kruidig en complex met een 
evenwichtige bitterheid op het eind. Een toets van stout is terug te vinden 
zowel in de geur als in de smaak. Het bevat verschillende hopsoorten: 
Target, Styrian Goldings en Hallertau. Hergist op fles, hierdoor evolueert 
de smaak en zal nog wat zachter worden door even te laten liggen. 
 

Baskwadder Tripel 
Tripel – 7,8% vol. | 24x33cl 
Blond licht-amber bier. De smaak is evenwichtig en volmondig met een 
bittere afdronk. Het bevat verschillende hopsoorten: Target, Fuggles en 
Hallertau die zorgen voor een evenwichtige doch kruidige bitterheid. Door 
deze bitterheid en het hogere alcoholgehalte is het een bier om rustig van 
te genieten. Hergist op fles, hierdoor evolueert de smaak. 
 

Baskwadder Tripel Whisky Barrel Aged 
Barrel Aged Tripel – 10% vol. | 24x33cl 
De Baskwadder tripel die gedurende enkele maanden rijpt op houten 
vaten van Belgian Owl (een belgische whisky producent). Vermits de 
vaten van oorsprong uit Amerika komen (bourbon) bevatten ze nog 
steeds een deel  van de kenmerkende vanille. Dus naast de whisky zal ook 
een toetsje vanille door het bier opgenomen worden.  
 

Torenwachter 
Blond - 6,1% vol. | 24x33cl 
Torenwachter is een blond bier met hopsoorten: Saaz, Styrian goldings en 
Simcoe. De laatste geeft het bier ook enkele fruitige toetsen. Daarnaast is 
er een natuurlijk dennen extract aan toegevoegd zodat je in de geur en 
smaak een toets van dennen terugvind. 
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Maîtresse 
(Rekkem) 

 

Blond 
Spicy Blond – 7,5% vol. | 24x33cl 
Zeer aantrekkelijk blond bier dankzij het fruitig en kruidig aroma van 
koriander en appelsien. 
 
 
 
 
 

Tripel 
Tripel – 10% vol. | 24x33cl 
Goud bronzen kleur met een moutig en bittere hopsmaak, zoals je zou 
verwachten van een Belgian Tripel. 
 
 
 
 
 

Quadrupel 
Quadrupel – 9% vol. | 24x33cl 
Zeer donker bier met een kruidig aroma en een hoog alcohol volume. Best 
traag te consumeren! 
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Mokke Bier 
(Borgerhout) 

 

Blond 
Blond – 6,5% vol. | 24x33cl 
Van de eerste slok tot de laatste druppel zal Mokke Blond u verrassen. 
Coriander en gedroogde sinaasappelschillen domineren het smaakpallet. 
Twee klassieke Belgische hopvariëteiten geven dit bier een kruidige en 
verfrissende bitterheid, met een lichte toets van artisanale honing. 
Silver Medal Brussels Beer Challenge 2016 
 

Bruin 
Dubbel – 7% vol. | 24x33cl 
Mokke Bruin is een echt degustatiebier, tevens het meest verfijnde en 
donkerste bier van de Mokke familie. Het is een echt bruin bier, niet te 
zwaar, met de nadruk op de gebrande karamelsmaak afkomstig van de vier 
moutvariëteiten. Dit unieke bier zal je zeker niet teleurstellen. 
Silver Medal Brussels Beer Challenge 2017 
 

Ros 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
De Mokke Ros is een tripel van 8%, dat werd gebrouwen als een echt 
degustatie bier. Het is echt uniek in haar soort. De fijne bitter die dankzij 
de 2 hops mooi vooruitkomt wordt prachtig uitgebalanceerd door een 
hoge storting aan mout en kandijsuiker. Mokke Ros is een zeer 
toegankelijk bier dat door iedereen gesmaakt kan worden. 
 

Tropical IPA 
Tropische IPA – 6,8% vol. | 24x33cl 
Goudblonde Mokke. Tropisch fruit met toetsen van pompelmoes en een 
heerlijke hoppige afdronk. 6 soorten hop zijn gebruikt voor deze IPA. 
Roming in de mond door de toevoeging van lactose. Fris en lekker 
degustatie bier en perfecte dorstlesser. 
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Oud Beersel 
(Beersel) 

 

Bersalis Kadet 
Blond – 4,5% vol. | 24x33cl 
Een licht en verfrissend bier van hoge gisting, vol van smaak. De edele smaak van het 
gerstenmout wordt afgerond met een fruitige toets en een hoppig karakter. Goudgeel 
van kleur met een hoppig aroma en een fruitige neus. 
 
 
 
 
 

Bersalis Tripel 
Tripel – 9,5% vol. | 24x33cl 
Blond bier met een uitgesproken karakter. De volle smaak van tarwemout evolueert 
tijdens het drinken van een ronde zoetige afdronk naar een fruitige bittere toets. De 
kruiden laten een aangenaam gevoel achter in de mond. Goudgeel van kleur met een 
aroma van mout en kruiden. 
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Savio 
(Houthalen-Helchteren) 

 

Soorske Tripel 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Een blonde, zeer door drinkbare tripel die door zijn geringe percentage 
aan alcohol toch bezit over een aannemelijke body met een licht fruitig 
karakter, dat anderzijds perfect in balans valt met de subtiele bitterheid 
die gecreëerd wordt door gebruik van zeer verfijnde hop soorten. 
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Scheldebrouwerij 
(Meer) 

 

Lamme Goedzak 
Blond – 7% vol. | 24x33cl | 6x75cl 
Lamme Goedzak dankt zijn naam aan de levensgenietende vriend van 
historisch romanpersonage Tijl Uilenspiegel. Deze blonde traktatie is 
milder dan onze tripels, maar heeft bijzonder veel karakter. Vol in de 
mond, fris in de neus en een lange nasmaak. De balans tussen fruitigheid 
en prikkelende bitterheid maakt dit een gedurfd brouwsel. 
 
 

Dulle Griet 
Dubbel – 6,5% vol. | 24x33cl | 6x75cl 
Deze brunette is een dame die haar mannetje staat en ondanks haar 
krachtige aroma’s toch goed te temmen blijkt. Haar licht zoete geuren van 
drop en kandij gaan mooi samen met een mond vol fruit en kruiden. Deze 
vurige vlam is pittig van karakter maar mild in de omgang. Haar naam 
verwijst naar het loodzware, roodkleurige kanon uit 1431. 
 
 

Zeezuiper 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl | 6x75cl 
In deze tripel komen uiteenlopende smaken in harmonie bijeen. Fris droog 
tot licht zoet met subtiele tonen van koriander, de geur van geel fruit en 
een verfijnde hopbitterheid zoals het een echte tripel betaamt. Zijn naam 
verwijst naar het natuurgebied dat heel Bergen op Zoom in de late 
middeleeuwen van drinkwater voorzag. 
 
 

Witheer 
Witbier – 5% vol. | 24x33cl 
Een lichte, frisfruitige dorstlesser wiens naam verwijst naar de in het wit 
gehulde. De tarwemout maakt dit witbier zacht en romig terwijl de 
aromatische tonen van gedroogde citrusschillen, koriander en wilde 
bloesem voor de frisheid zorgen. Zoet en zuur gaan hand in hand, licht 
geprikkeld door een mooi bittertje op de achtergrond. 
 
 

Krab 
Amber bitter – 5,2% vol. | 24x33cl  
De amberkleurige krab lest niet alleen de dorst, hij vraagt erom. Deze 
prikkelende amber bitter ale is bier zoals bier bedoeld is en een ware must 
voor iedere dorstige drinker. Met een lichte moutigheid, frisse citrustonen 
en een verkwikkend bittertje is Krab een karaktervol doch soepel 
gerstenat dat op geheel eigen wijze de smaakpapillen streelt. Schaart u 
zich gerust achter onze Krab! 
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Strandgaper 
Blond – 6,2% vol. | 24x33cl 
De strandgaper met witgele schelp is een oeroude bewoner van het 
Scheldegebied. Zijn bierige naamgenoot past dan ook uitstekend bij 
visgerechten en bewijst dat toegankelijk bier ook spannend kan zijn. 
Door zijn frisse, licht bittere smaak, fruitige aroma en zacht sprankelende 
afdronk smaakt hij al snel naar meer. 
 
 

Wildebok 
Bokbier – 6,5% vol. | 24x33cl 
Ons veelgeprezen bokbier is diep roodbruin met een fonkelende gloed en 
heeft een stabiele, crèmekleurige schuimkraag. Wildebok heeft een 
complex aroma, opgebouwd uit tonen van karamel, toffee, pruimen en 
gedroogd fruit. De eerste aanzet is karamel zoetig met lichte koffietoetsen 
en eindigt in een strakke nabitterheid zoals die van pure chocolade.  
 
 

Hop Ruiter 
Tropic Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Deze explosieve Hop Ruiter dresseert Belgische gist en overzeese hop tot 
een bijzonder aromatische tripel vol tropisch fruit. Het toevoegen van 
extra aromahop tijdens de lagering ('dry hopping') zorgt voor een 
complexe hoppigheid en een fris aroma. Dat maakt deze tripel tot een 
goudblonde versnapering die blijft verrassen. 
 
 

Oesterstout 
Belgian Stout – 8,5% vol. | 24x33cl 
Onze unieke stout brengt u dankzij een spannend vleugje zilt van zeekraal 
en lamsoor een stuk dichter bij de kust. Onder een beigekleurige 
schuimkraag schuilt een krachtig bier, vol van smaak en rijk van geur. Zijn 
toegankelijke robuustheid wordt opgebouwd uit het zoetige van karamel, 
het bittere van geroosterde mout en het ziltige van zeegroenten. 
 
 

Gift Box 
4x33cl + 1 glas 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Craft Beer Distribution – Van Eccelpoel 34 

Struise Brouwers 
(Oostvleteren) 

 

Pannepot ‘19 
Belgian Dark Strong Ale – 10% vol. | 24x33cl 
De naam verwijst naar oude vissersboten van De Panne, begin 18de 
eeuw. Een aangenaam aroma van gedroogd fruit, toetsen van 
chocolade, kersen en mout. De smaak is zeer uitgebalanceerd, 
krachtig en aangenaam zoet. 

 

Aestatis Reserva ‘14 
Saison BA – 11% vol. | 24x33cl 
Imperial saison, 5 jaar gerijpt op Weber Haus Cashaca Premium 
Brazilian Rum vaten. 
 
 
 

Clash of the Titans Reserva  
Quadrupel BA – 12% vol. | 24x33cl 
Een aanvankelijk hoppig blonde quadrupel dewelke 1 jaar op franse 
Bordeaux eikenhouten vaten waar Zwitserse wijn op heeft gerijpt. 
Zowel in aroma als smaken komen complexe wijn fruitige toetsen 
naar boven, volmondig en mooie afdronk. De hoptoetsen zijn na 1 
jaar op de barrel zo goed als helemaal verdwenen.  
 

Dark Horse Reserva ‘14 
Dark Sour BA – 7% vol. | 6x75cl 
Een hybride van Earthmonk & Dirty Horse, 4 jaar gerijpt of 
verschillende Bordeaux wijnvaten. Eerste uitgave in mei 2018, de 
2013 Vintage. Spontane gisting.  
 
 

XXXX Quadrupel Reserva ‘16 
Quadrupel BA– 12% vol. | 6x75cl 
Donker, goudblonde quadrupel 2 jaar gerijpt op Rum vaten. 
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Sulzbacher’s 
(Antwerpen) 

 

Ginger Tipple 5 
Blond – 5% vol. | 24x33cl 
Aangename, frisse gemberdrank gefermenteerd met natuurlijke 
gember en suikers. Elke gemberwortel wordt met de hand gepeld en 
geraspt. Het koolzuur is natuurlijk, wat het verrassend verfrissend 
maakt! Door toevoeging van minder suikers krijgen we minder 
alcohol dan bij de tripel, maar dezelfde exclusieve s maak!  
GLUTENVRIJ 
 

Tipple Hop 
Blond – 7% vol. | 24x33cl 
Met 7% vol. stevig geplaatst tussen de gewone Ginger Tipple en de 
Ginger Tipple 5. Het heeft het dubbele aantal hop en minder citrus 
sap toegevoegd tijdens het bottelen. Niet hoppig genoeg om in de 
wereld van IPA's te zitten, maar zeker een biertje om een paar flessen 
te drinken met vrienden. 
GLUTENVRIJ 
 

Ginger Tipple 8 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Aangename, frisse gemberdrank gefermenteerd met natuurlijke 
gember en suikers. Elke gemberwortel wordt met de hand gepeld en 
geraspt. Het koolzuur is natuurlijk, wat het verrassend verfrissend 
maakt! 
GLUTENVRIJ 
 

Ginger Quad 
Quadrupel – 11% vol. | 24x33cl 
Deze quadrupel Ginger Tipple heeft extra donkerheid en 
body. Hij is licht gehopt met Brewers Gold en gerijpt met 
Frans eik. Tweede fermentatie met biologische honing, het 
resultaat is een interessante samenkomst van eik en gember, 
zalig met gerookt vlees en gerijpte gele kazen. 
GLUTENVRIJ 
 

Ginger Kriek 
Gember Kriek – 8% vol. | 15x33cl 
Dit duurt 6 maanden om te maken. Belgische morello-kersen, 
Noordkrieken, worden gefermenteerd in een maand oud Ginger 
Tipple. Twee maanden later wordt het gebotteld met biologische 
honing en gedurende twee weken aan tweede gisting toegevoegd. 
Het moet drie maanden rusten voordat het klaar is om te drinken. 
GLUTENVRIJ 
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Van Eccelpoel 
(Herentals) 

 

TIN 
Witbier – 6,5% vol. | 24x33cl 
Een zacht fris witbiertje mét Kempense pit. Gebrouwen door brouwerij 
Weldebrouck. Door het gebruik van een speciale gist heeft dit witbier een 
aparte toets op de tong, tegelijkertijd verfrissend en doordrinkbaar. 
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Verstraete 
(Diksmuide) 

 

Papegaei 
Strong Blond – 8% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Dit blonde bier is licht drinkbaar en heeft een rijk boeket van hoparoma’s. 
Papegaei wordt bereid met verse hopbellen, d.w.z. de hopbellen worden 
gedroogd maar zijn niet verwerkt tot extract of pellets en behouden dus 
hun natuurlijke vorm (en smaak!). Het beslag van Papegaei bestaat uit 
gerstemout, tarwemout en haver. Het bier is van hoge gisting en met 
nagisting in de fles. Het is niet gefilterd en niet gepasteuriseerd. 
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Vissenberg 
(Nijlen) 

 

Viswijf 
Blond/IPA – 7,5% vol. | 24x33cl 
Viswijf is een koperblond bier, afgewerkt met een grote, witte 
schuimkraag. In de neus fris, hoppig, toetsen van citrus en een 
lichtzoete moutigheid. Deze wordt vertaald in de smaak. Een stevige, 
fruitige bitterheid wordt afgewerkt met een lange, zacht bittere 
nasmaak. 
 

Semmeleir 
Blond – 6,5% vol. | 24x33cl 
De Semmeleir is een stro-geel bier van 6,5% met een stevige witte 
kraag die mooi kleeft tegen het glas. 
Het aroma is fris met een kruidige en bloemige hoppigheid. 
De afdronk is zacht bitter met een dorstlessend zuurtje. Ideaal op een 
zonnig terras of als aperitief. 
 

Schouwveger 
Donker –  9% vol. | 24x33cl 
Schouwveger is een donker bier met een mooie, vette, licht bruine 
schuimkraag. Aroma’s van koffie, mokka en licht kruidig (peper, 
tikkeltje kaneel, nootmuskaat en zoethout). De smaak is met een mooie 
balans tussen zoet, zuur, koffie en karamel. 
Een echt karakterbier met uitgesproken smaken. 
 
  



Craft Beer Distribution – Van Eccelpoel 39 

Vrijstaat Vanmol 
(Lennik) 

 

Gronckel 
Blond – 6,5% vol. | 24x33cl 
Gronckel is een goudblond ambachtelijk bier van alc. 6,5% vol. dat smaakt 
als een picknick in het Pajottenland. Rijp graan mengt zich met wilde kruiden 
en weerbarstig hout, gevolgd door een fruitige hopsmaak, passievrucht, 
abrikoos, mandarijntjes en als afsluiter een twist van citrus. Volmondig maar 
niettemin een heerlijk frisse dorstlesser. 
 

Gronckel Tripel 
Tripel – 9% vol. | 24x33cl 
Een gloedvolle tripel van 9%. Drie keer gehopt met drie uitgelezen hoppen 
en een derde meer mout is deze tripel drie keer zo lekker en drie keer zo 
fruitig. Ondanks het feit dat de Tripel Gronckel een derde straffer is dan de 
gewone Gronckel, loopt deze godendrank verbazend goed binnen. 
Bij voorkeur te drinken met derden! 
 

Gronckel Quadrupel 
Quadrupel – 11% vol. | 24x33cl 
Gebrande gerst, chocolademout en zwarte kandij maken van dit bier 
een ideale smaakbom. Een volmondige quadrupel rijk aan roostaromas. De 
combinatie van early en late hopping zorgen voor een stevige hop-beet die 
mooi in evenwicht gehouden wordt door een lichte aangename zoetheid. 
 
 

Janimal 
Blond – 3,3% vol. | 24x33cl 
Janimal is een vlasblond ambachtelijk bier met een verrassend laag 
alcoholpercentage van 3,3 % vol, gebrouwen met gerstemout, tarwe, haver 
en vier hopsoorten (simcoe, citra, mosaic en cascade).  
Het doel om een mooi evenwichtig bier te maken, dat minder alcohol bevat 
dan een gewone pils maar toch vol van smaak is, was bereikt. 
 

Prins van Brabant 
Blond – 5,2% vol. | 24x33cl 
Prins van Brabant is een Belgisch hoevebier gebrouwen met de kracht van 
volle granen zoals gerst, tarwe en vooral veel haver.  
Onstuimig in het glas met een ontembare smaak van milde hoppen en verse 
kruiden, wild galopperend naar een afdronk van verse gember.  
Dit bier is met zijn 5,2% ideaal voor een stalling op een zonnig terras. 
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Weldebrouck 
(Willebroek) 

 

Weldebrouck Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Een weelderige tripel: zacht, fruitig en met een vol aroma. Ondanks het 
alcoholgehalte van 8,5% kan iedereen dit biertje smaken. 
Nieuw label vanaf januari 2020! 
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GEUZE 
 

Geuze 3 Fonteinen 
(Beersel - Lot) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl & 3x150cl 
3 Fonteinen Oude Geuze is een assemblage van traditionele lambikken 
van één, twee en drie jaar oud, vergist op fles. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6% vol. | 12x37,5cl 
3 Fonteinen Oude Kriek wordt bekomen door het macereren van handgeplukte 
krieken op jonge traditionele lambik, gedurende minstens vier maanden, 
en met vergisting op fles. Natuurlijk fruit, zonder toevoeging van sappen, siropen, 
of suikers. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. 
 

Cuvée Armand & Gaston 
Geuze – 5,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl & 3x150cl 
Assemblage van jonge, halfoude en oude traditionele lambikken, gebrouwen door 
Brouwerij 3 Fonteinen. 100% natuurlijk en authentiek, spontaan en ietwat koppig, 
maar steeds elegant en karaktervol. Pure passie, zoals Armand en Gaston 
Debelder het altijd hebben gedaan. Vergist in de fles met een lang bewaar-
potentieel. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. Een geuze vol karakter en een mooie 
aroma- en smaakevolutie. 
 

Hommage  
Frambozen en krieken lambiek | 6x75cl 
Handgeplukte volle krieken en frambozen op jonge lambik, gedurende minstens 4 
maanden, in een verhouding van 760 gram frambozen en 240 gram krieken per 
liter. Daarna wordt de fruitlambik gemengd met jonge lambik. Hommage is een 
gecorseerd frambozen-lambiekbier met een intens bosvruchten-boeket, zonder 
toevoeging van sappen, siropen, of suikers. 
 

Hommage Bio Frambozen 
Bio frambozen en krieken lambiek | 6x75cl 
Deze specifieke Hommage heeft bijna 6 maanden gemacereerd. De één- en 
tweejarige lambik zijn afkomstig van 5 verschillende tonnen en van 5 verschillende 
brouwsels. Finale fruitintensiteit van 350 gram fruit (76% frambozen en 24% 
krieken) per liter Hommage. 
 

Framboos Bio Frambozen 
Bio frambozen lambiek | 6x75cl 
Hand geplukte frambozen op jonge lambiek, in een hoeveelheid van 1kg fruit per 
liter lambiek. Vervolgens gedurende minstens vijf maanden opgeslagen, zodat de 
frambozen lambiek zich kan ontwikkelen tot een mooie, traditionele en verfijnde 
Framboos. Deze ongefilterde en ongepasteuriseerde lambiek is volledig natuurlijk 
zonder toegevoegde kunstmatige sappen, siropen of suikers.   
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Geuze Dekoninck 
(Dworp) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 7% vol. | 12x37,5cl & 12x75cl 
Dekonick Oude Geuze is een zachte, mild zure oude geuze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6,5% vol. | 12x37,5cl 
Dekoninck Kriek is een spontaan gefermenteerd bier gemaakt van oud en jong 
lambiekbier gerijpt op eiken vaten. Per liter bier wordt 400 gram kersen gebruikt. 
Zoetzure, gemakkelijk drinkende Kriek. 
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Geuze De Oude Cam 
(Gooik) 

 
 

Oude Geuze 
Geuze – 6,5% vol. | 20x37,5cl & 12x75cl 
Lambiek rijpt in grote eiken vaten van meer dan 100 jaar oud. Na 1, 2 en 3 jaar wordt de 
lambiek zorgvuldig uitgeproefd, gemengd en gebotteld tot geuze. 
 
 
 
 
 

Oude Lambiek 
Lambiek – 5% vol. | 12x75cl 
De lambiek heeft gerijpt in eiken vaten van meer dan 100 jaar oud en is een mix van niet-
gepasteuriseerde 3-jarige lambieken speciaal geselecteerd door blender Karel Goddeau 
vanwege hun karakter en rondheid. 
 
 
 
 

Fruitlambiek 
Fruitlambiek | 20x37,5cl & 12x75cl 

• Framboos 

• Wilde bosbes 

• Trosbes 

• Nectarine 

• Kriek 

• Abrikoos-Rabarber 

• Framboos-Vlierbloesem 

• Appel 

• … 
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Geuze De Troch 
(Wambeek) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 5,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Door jonge (één jaar oude) Lambik te mengen met oudere Lambik wordt 
een tweede spontane gisting in de fles verkregen. Het resultaat heet ‘Oude 
Geuze’. Om dit bier 'Oude Geuze', een echt handelsmerk voor ambachtelijk 
bier, te mogen noemen, moeten de bieren voor de mix minimaal 3 jaar oud 
zijn. Regioproduct (2005): "Oude Gueuze" is door de Belgische overheid 
erkend als streekproduct van Vlaams-Brabant. 
 

Oude Kriek  
Kriek – 5,5% vol. | 12x37,5cl 
Het procedé van een Oude Kriek is vergelijkbaar met een Oude Geuze, 
maar hier wordt er kriekenlambiek (jonge lambiek die gedurende enkele 
maanden op krieken heeft gelegen, inclusief pitten) op fles getrokken met 
toevoeging van jonge lambiek om de hergisting in de fles te starten. 
Gemaakt met echte Schaarbeekse krieken (350gr/liter). 
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Geuze Hanssens Artisanaal 
(Beersel - Dworp) 

 
 

Oude Geuze 
Geuze – 6% vol. | 12x37,5cl &6x75cl 
Mengeling van de fijnste lambiek, 100% gerijpt op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Verse krieken gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Schaarbeekse Kriek 
Kriek – 6,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Verse Schaarbeekse krieken gemacereerd in jonge lambiek op eiken 
vaten met hergisting in de fles. 
 
 
 

Framboos 
Fruitlambiek – 6% vol. | 12x37,5cl 
Verse frambozen gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Oudbeitje 
Fruitlambiek – 6% vol. | 12x37,5cl 
Verse aardbeien gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Cassis 
Fruitlambiek – 6% vol. | 12x37,5cl 
Verse zwarte bosbessen gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten 
met hergisting in de fles. 
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Geuze Lambiekfabriek 
(Sint-Pieters-Leeuw) 

 

Brett-Elle 
Oude Geuze – 5,5% vol. | 12x37,5 & 6x75cl 
Een blend van 1 , 2 en 3-jarige lambiek, hergisting op de fles, niet 
gefilterd of gepasteuriseerd. Vol en elegante smaak met een typisch 
Brett-karakter en gematigd in zijn zurigheid. 
 
 
 
 

Jart-Elle 
Oude Kriek – 6% vol. | 6x75cl 
Een Oude Kriek van traditionele ongefilterde blend van zelf gebrouwen 
lambieken, van spontane gisting, gerijpt op eikenhouten vaten. De 
lambiek kent een maceratie met verse krieken gedurende 6 maanden. 
 
 
 
 
 

Fontan-Elle 
Lambiek – 5,5% vol. | 6x75cl 
Young & Wild Fontan-Elle, Limited Edition. Een blend van lambiek, maar 
met een gemiddeld gewogen leeftijd van +/- 22 à 24 maand. Deze blend 
bestaat uit een bijzondere selectie lambieken, die hun typsich karakter 
kennen, puur door de invloed van het eikenhouten vat, waar al onze 
lambieken op gisten en nadien rijpen. De specifieke lambieken 
onderscheiden zich door hun aromatisch en tevens 'droog' karakter.  
 
 

Muscar-Elle 
Fruitlambiek – 6,8% vol. | 6x75cl 
Unieke, ongefilterde blend van zelf gebrouwen lambieken, van spontane 
gisting, gerijpt op eikenhouten vaten. De lambiek kent een maceratie 
met de Muscaris druif, geteeld in Limburg, België. 
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Geuze Moriau 
(Sint-Pieters-Leeuw) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 7% vol. | 12x37,5 & 12x75cl 
De geuze is een klassieker onder de Belgische bieren. Door de spontane 
gisting en een rijping van twee jaar op houten vaten bekomt het bier 
een zeer speciale, wijnachtige champagnesmaak; zurig, maar toch zacht 
van smaak. Het bier heeft een volmondige afdronk en is ideaal voor het 
tafelen. Geuze Moriau is een streling voor de echte bierliefhebber en 
zeker te onderscheiden naast vele bieren uit zijn soort. 
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Geuze Oud Beersel 
(Beersel) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Traditioneel lambiekbier dat gemaakt wordt volgens een ambachtelijke methode en geniet 
van een Europese bescherming. Door versnijding van Lambieken die verschillende jaren 
hebben gerijpt op houten vaten ontstaat de Oude Geuze. Deze Oude Geuze Oud Beersel 
onderscheidt zich door een typische fruitige en hoppige toets. 
 
 
 
 
 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Traditioneel lambiekbier dat gemaakt wordt met echte krieken en met lambiek gerijpt 
houten vaten. Dit geeft deze Oude Kriek een fruitige toets en zijn robijnrode kleur. De 
Oude Kriek Oud Beersel bevat ongeveer 400 gram krieken per liter wat het meeste is in zijn 
soort. De Oude Kriek geniet van een Europese bescherming. Hij wordt niet aangezoet en 
bevat geen smaak- noch bewaarmiddelen. 
 
 
 
 
 

Gift Box 
 
 
   Gift Box Kadet     Gift Box Lambiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             2x33cl + 2x37,5cl + 1 glas     4x37,5cl + 1 glas 
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Geuze Tilquin 
(BIERGHES) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 7% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Bier met spontane gisting die een mengeling is van 1, 2 en 3 jaar oude 
lambiek. Niet gefilterd en niet gepasteuriseerd. Dit bier hergist op fles voor 
minimum 6 maanden. Ze komen voort van verschillende soorten wort, 
gebrouwen door Boon, Lindemans, Girardin en Cantillon. 
De smaak is zurig en droog, maar heeft een zekere rondheid dat deze Oude 
Geuze bijzonder toegankelijk voor niet-deskundigen maakt. Fans van het 
genre verkiezen deze Oude Geuze ook om zijn zoete complexiteit. Het heeft 
ook een lichte droge bitterheid vanwege de jeugd van de gebruikte eiken 
vaten, die nog steeds een beetje tannine vrijgeven. Het heeft een frisse citroengeur. 
 

Oude Quetsche 
Fruitlambiek – 6.4% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Bier met spontane gisting dat verkregen wordt door het gisten van ontpitte 
verse pruimen (variëteit Prune de Namur of Quetsche véritable d’Alsace), in 
een mengeling van 1, 2 en 3 jaar oud lambieken voor een periode van 4 
maanden. Niet gefilterd en niet gepasteuriseerd. Dit bier hergist op fles voor 
minimum 3 maanden. 
De smaak is licht zurig en heeft een fruitige en ronde toets. Dat maakt, 
misschien, de Oude Questche Tilquin, toegankelijker voor niet-deskundigen of 
liefhebbers met minder verfijnde smaak. Het heeft ook een lichte droogheid 
 van de huid van pruimen.  
 

Oude Mûre 
Fruitlambiek – 6,4% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Bier met spontane gisting dat verkregen wordt door het gisten van 
braambessen (350gr bessen per liter lambiek). De verse braambessen gaan 
in grote inox tanks waaraan 1 jaar oude lambiek wordt toegevoegd. De 
wilde gisten in de lambiek zullen geleidelijk aan de celwand van het fruit 
afbreken waarna het sap van het fruit zich vermengt met de lambiek. Na 
een rijping op deze inox tank van ongeveer 4 maand wordt deze 
fruitlambiek geblend met jonge lambiek en hergist op fles voor enkele 
maanden. 
 

Rullquin 
Stout + Lambiek – 7% vol. | 6x75cl 
Bier van gemengde gisting, de Stout Rullquin wordt verkregen uit een 
menging van 7/8 van La Rulles Brune (Stout de Gaume) en 1/8 van een blend 
van 1 jaar oude lambiek, die 8 maanden gerijpt is op eiken vaten. Ongefilterd 
en ongepasteuriseerd, wordt dit bier gedurende 6 maanden in de fles hergist. 
De smaak is zoet-zurig met een weinig plakkerige nasmaak. Het aroma heeft 
een zacht Brettanomyces karakter en toetsen van nat hout. 
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ITALIAANSE BIEREN 
 

White Pony 
 

Resistance  
Belgian Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
 
 
 

Sun’s Architect 
Pacific Saison – 6% vol. | 24x33cl 
 
 
 

Earth Liberation 
Brett Farmhouse Ale – 6,2% vol. | 24x33cl 
 
 
 

The Oracle 
Quadrupel/Barley Wine – 10,7% vol. | 24x33cl 
 
 
 

Dark Signs 
Specialty Dark Ale – 13,1% vol. | 24x33cl 
 
 
 

The Prophet 
Belgian Strong Ale – 12,5% vol. | 24x33cl 
 
 
 

Death is Life 
Strong Scotch Ale – 11% vol. | 24x33cl 
 
 
 
 

Insomnia 
Imperial Rye Porter – 11,2% vol. | 24x33cl 
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Buio… 
Imperial Stout – 12,5% vol. | 24x33cl | BOURBON BARREL AGED 
 
 
 

Thanx4nothing Fux4Everyting 
Imperial Stout – 13,9% vol. | 24x33cl | WHISKY BARREL AGED 
 
 
 

Light At The End Of The World 
Tripel – 13,9% vol. | 24x33cl  AQUAVIT & BOURBON BARREL AGED 
 
 
 

Got Tie On A Pineapple Pie 
Strong Ale  – 13,5% vol. | 24x33cl | WHISKY BARREL AGED 
 
 
 

The Fall of Ideals 
Quadruple  – 14,3% vol. | 24x33cl | WHISKY & SHERRY BARREL AGED 
 
 
 

Molotov 
Imperial Barley Wine  – 19,1% vol. | 24x33cl 
 
 
 

Antisocial Network 
Tropisch Witbier – 4,5% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
 
 
 

Dead Sun Rising 
Imperial Dark Smoked Saison – 8,1% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
 
 
 

Autonomy Lost 
Imperial IPA – 9% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
 
 
 

Through Dead Eyes 
Imperial Irish Red – 9,8% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
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Let The Stars Begin To Fall 
Imperial Wheat Stout – 13% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
 
 
 

Automated Heart Patterns 
Italian Grape Ale – 9,1% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
 
 
 

Join The Struggle 
IPA – 10% vol. | 24x33cl BLIKKEN | JAPANESE WHISKY BARREL AGED 
 
 
 

Knives to meet you 
Imperial Stout – 12,3% vol. | 24x33cl BLIKKEN | BOURBON BARREL AGED 
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SPAANSE BIEREN 
 

Rondadora 
(Huesca, Spanje) 

 

Blanca 
American Wheat Beer – 4,5% vol. | 12x33cl 
Blanca is een bier met vier moutsoorten: (tarwe, pil, bleekaag en kapfielen) en vier 
hopsoorten (Citra, Yellow, Cascae en Sorachi Ace). Van stijl ligt hij dicht bij de Belgische 
witbieren.  Blanca heeft een fris en fruitig smaakprofiel. 
 

Onso 
Porter – 6,5% vol. | 12x33cl 
Donker zwart van kleur, in het licht eerder roodachtig. Aroma van gegrilde mout, koekjes, 
karamel en witte chocolade met een subtiele hop in de vorm van kruidachtige aroma's. De 
keel is lang en gemakkelijk en biedt aroma's van koffie, karamel, biscuit en gebrande mout, 
een gebalanceerde bitterheid, fruitmix, gegrilde mout en hop, gecompenseerd door een 
prachtige noot die naar eik neigt. 
 

English Barley Wine 
Barley Wine – 10,5% vol. | 12x33cl 
Biersamenwerking tussen La Montnegre en Cerveza Rondadora, bekroond met de gouden 
medaille in de Barcelona Beer Challenge 2018 in zijn stijl. Gemaakt in de faciliteiten van 
Cerveza Rondadora, is dit bier gedurende zes maanden gerijpt in Franse eiken vaten die 
voorheen rode wijn bevatten. 
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AMERIKAANSE BIEREN 
 

Lexinton Brewing Company 
(Lexington, USA) 

 

Kentucky Bourbon Ale 
American Strong Ale – 8,2% vol. | 12x33cl 
Kentucky Bourbon Barrel Ale is in feite een Engelse ale. Het bier krijgt haar bijzondere 
smaak door zes weken lagering op eikenhouten bourbonvaten uit één van Kentucky’s 
beste distilleerderijen; Lexington. Subtiel en zacht van smaak, met tonen van vanille, 
karamel, hout en natuurlijk bourbon. Mooi als aperitief of als afsluiter van het diner. 
 
Awards: 

• Silver, World Beer Championships, 2017 

• Gold, US Open Beer Championships, 2012 

• Silver, World Beer Cup, 2010 

• Silver, Great American Beer Festival, 2007 

 
 
 
 

Lickinghole Creek 
(Goochland, USA) 

 

Mango Habanero 
Brown Ale – 6,5% vol. | 24x47,3cl BLIKKEN 
Mango Habenero is in meerdere opzichten een uniek bier. Deze 
Brown Ale is hoppiger en hoger in alcohol dan de meeste  
tegenhangers. De toevoeging van verse mango geeft het bier een  
eigenzinnige zoetheid, de Mexicaanse habanero pepers zorgen 
voor de nodige pit.  
 
 
 

Nuclear Nugget 
Imperial Honey IPA – 11% vol. | 24x47,3cl BLIKKEN 
Deze Imperial Honey IPA wordt gebrouwen met bijna 50 kilo hop. Deze hop lawine 
wordt kranig getemperd met de zoetheid van een fikse dosis lokale honing.  Dit alles 
maakt Nuclear Nugget tot een complexe, aromatische, hoppige en licht kruidige IPA.  
 
 
  



Craft Beer Distribution – Van Eccelpoel 55 

Heretic 
(Fairfield, USA) 

 

Jucier Than Thou 
New England Hazy IPA- 6,5% vol. | 24x47,3cl Blikken 
Fruitige IPA met volop mango, en ananas in de neus.  
 
 
 
 
 

You Can’t Handle the Juice 
Imperial Double New England IPA – 8,5% vol. | 24x47,3cl Blikken 
Sappige, gearomatiseerde dubbele IPA. Zachte tonen van pompelmoes en sinaasappel 
met een ietwat zoete afdronk. Zeer soepel en verfrissend voor een dubbele. 
 
 
 
 

Level Beer 
(Portland, USA) 

 

Stable Genius 
Hazy IPA 6% vol. | 24x47,3cl Blikken 
Verfrissende IPA met een hoofdrol voor mango en passievrucht. 
Op de achtergrond lichte tonen van meloen. 
 
 
 
 

Extremely Stable Genius 
Double Hazy IPA – 7% vol. | 24x47,3cl Blikken 
Deze IPA is de evolutie van Stable Genius. Veel hoppiger dan het origineel.  
 
 
 
 
 
 


