Bier kaart
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Bieren

Gulpener pils (vaasje)

3.2

Gulpener pils (0,5 liter)

6.4

Gulpener pils (fluitje)

2.8

QUADRUPEL
Kasteel Cuvee du chateau 11%

De toetsen van geroosterde en gekarameliseerde mouten worden
gevolgd door een delicate hopbitterheid in de afdronk.

La Trappe Quadrupel 10%

In deze eerste Quadrupel ter wereld proef je kruidnagel, noten,
rozijnen, gedroogd fruit, karamel en zelf rijpe banaan.
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Pecht 7,6%
Pecht, dat smaakt echt!
Ons eigen huis speciaal bier.

Pecht is een amberbier dat speciaal voor restaurant Elders wordt
gebrouwen. Dit bier is nergens anders verkrijgbaar.

Een verassend, stevig bier van hoge gisting. Tonen van fruit,
kruiden en hop geven dit amberkleurige bier karakter.
Sprankelend bier met een bittere ondertoon.
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BLOND / WEIZEN
Gulpener Ur-weizen 5,3%

4.5

Duvel 8,5%

4.9

Met een beleving die licht bitter begint en onverwacht omslaat in een
zacht zoete afdronk. Accenten van kruidnagel en tarwe voor de verfijning.

Duvel is een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd
aroma en een uitgesproken hopkarakter.

La Chouffe 8%

4.9

Texels skuumkoppe 6%

4.5

Leffe Blond 6,6%

4,5

Le Grand Cru - Sterk blond 8%

4,9

Deze blond met 8% alcohol is ongefilterd en gist na op de fles.
Het fruitige bier is gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak.

Tarwebier met een volle smaak. Hints van karamel en abrikoos en
heeft een romige, licht zoete afdronk.

Dankzij vanille en kruidnagel heeft dit bier een zachte, fruitige, maar
toch ook een volle smaak met een klein bittertje erdoorheen.

Goudblond met moutig aroma, traditioneel gehopt. Erg smaakvol.

IPA

T 'IJ IPA 6,5%
Heerlijke aroma’s van grapefruit en bloemen.
Een bier met een fruitige, bittere afdronk die lekker lang blijft
hangen.
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Bruin / Bock

Bocking demons 5,5%

4.9

Leffe Bruin 6.5%

4.9

Bocking Demons laat je bocken van blijdschap. Een subtiele smaak die
je de kleuren van de herfst laat proeven!

Leffe Bruin, of Leffe Brune, is een authentiek abdijbier.
Het is bruinkleurig en heeft aroma's van gebrande mouten.
Vol van smaak met een lichte aangename bitterheid.

TRIPEL
Three demons

4.9

Westmalle 9.5 %

5.5

Een met geduld, passie en onder meer 3 granen gebrouwen
bier met heerlijke tinten van sinaasappelschil.

Goudgeelbier met een medium witte schuimkraag.
Een smaakvolle dorstlesser

IMPERIAL STOUT
Le Grand Cru - Imperial stout 10%
Krachtig, mooie intense donkere kleur. Sterk moutig
aroma met herkenning van koffie en chocolade.
Een echt geniet bier.

5.5

Alcoholvrij/arm Bier
Peroni
Liefmans on the Rocks 3,8 %

4.1
4

Grolsch Radler 0.0

3.5

Grolsch Radler 2%

3.5

