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Café De Bosrand

Laat je verrassen door ons Bier van het Moment

Geniet met volle teugen van onze speciaalbieren op tap.
Verfrissend in de lente, hartverwarmend in de herfst: vraag

gerust wat voor unieks er nu op tap beschikbaar is!



/

PILSENER

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

ALC. 5%

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

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

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.

LAAG-ALCOHOLISCH

AMSTEL RADLER
Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

ALC. 2%

CIDER

MAGNERS
Irish Cider, Original.

ALC. 4,5%

RIJK & DONKER

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

ALC. 6.8%

GRIMBERGEN DUBBEL
De Grimbergen Dubbel is een
dubbel gegist, zoet-bitter bier
met veel volheid en toetsen van
karamel met een dieprode
"Bourgogne" kleur.

ALC. 6.5%

FRUITIG & FRIS
MORT SUBITE WITTE
LAMBIC
Een door meesterbrouwer
Bruno gecreëerd bier, uniek in
zijn soort, fruitig en verfrissend
met een zachte toets van
abrikoos.

ALC. 5.5%

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

ALC. 4.0%

PAULANER HEFE-
WEISSBIER
De speciale gist die wordt
gebruikt, geeft de Paulaner zijn
onmiskenbare karakter:
sprankelend, fruitig en met een
lichte bitterheid.

ALC. 5.5%

KRACHTIG & BLOND

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

ALC. 9%

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

ALC. 6.2%

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

ALC. 6.8%

LAGUNITAS LITTLE
SUMPIN’ SUMPIN’
Krachtige white IPA waar zoete
mout en frisse hop
samenkomen. Voor liefhebbers
van zowel IPA én Weizen!

ALC. 7.5%

BRUGSE ZOT BLOND
Brugse Zot is een goudblond
bier met een rijke schuimkraag
en een fruitig en kruidig aroma
van hop.

ALC. 6%


