JUPILER PILSENER

Café Pelt

Toegankelijk en verfrissend, met een rijke
moutsmaak.		
Alc. 5,2%
piepke
tap 20 cl 2,40
vaasje
tap 25 cl 2,80
inne emmer beer
tap 50 cl 5,50

Heëlesche Gemuutligheet

HERTOG JAN PILSENER

Volle smaak met een aangenaam bittere
afdronk.
Alc. 5,1%
tap 2,40

HOEGAARDEN WIT

Zacht, licht en subtiel gekruide citrussmaak.
Alc. 4,9%
tap 3,90

KAART

HERTOG JAN WEIZENER

Verfrissend tarwebier met een robuuste,
volle smaak.
Alc. 5,7%
tap 30 cl 3,90
tap 50 cl 7,50

TRIPEL KARMELIET

Een complex goud- tot bronskleurig bier
met een romige schuimkraag.
Alc. 8,4%
tap 4,50

SPECIAALBIEREN BIJ CAFÉ PELT

Bier. Meer dan pils alleen. Ontdek de grote variëreit in biersoorten. Van krachtig en verfijnd tot complex en fruitig. Geniet met al uw zintuigen van bier. Ervaar de geuren, de kleuren
en de smaken. Omdat bier een kwestie van smaak is, is er voor
iedereen een mooi bier. Proost!

LA CHOUFFE

Een aangenaam fruitig bier, gekruid met
koriander en een lichte hopsmaak.
Alc. 8,0%
tap 4,50

BIER VAN DE MAAND

Elke maand een speciaalbier van de tap!
Maar ook een speciale verrassing op fles.
Altijd weer genieten.
tap 4,50
fles 4,50

PALM

SCOTCH CTS

Een vlotdrinkend amberkleurig bier van
hoge gisting.
Alc. 5,2%
fles 3,90

Scotch CTS is een roodbruine Schotse Ale
van hoge gisting, verrassend licht en warm
van smaak, met een vleugje gebrande bitterheid.
Alc. 7,5%
fles 4,50

GOOSE ISLAND IPA

Een vol en hoppig India Pale Ale uit
Chicago, USA. Deze IPA is de droom van
elke hopliefhebber met een fruitig aroma
en een lekkere hoppige afdronk.
Alc. 5,9%
fles 4,50

DUVEL

Licht fruitig bier, droog aroma, welgehopt
en met een licht bittere nasmaak.
Alc. 8,5%
fles 4,50

LEFFE BLOND

Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier waar een vleugje bitterheid doorschemert, lekker op elk uur van de dag. Zacht,
moutig en fruitig, met tonen van vanille.
Alc. 6,6%
tap 3,90

LEFFE DUBBEL

Leffe Bruin is een authentiek bruin abdijbier met een diepe, herfstbruine kleur en
een volle, lichtzoete smaak van caramel,
beide te danken aan de donkergebrande
mout. Alc. 6,5%
tap 3,90

CORONA of DESPERADOS

Corona is het bekende, frisse Mexicaanse
bier. Desperados heeft zijn tequilla-aroma
en een zacht zoete smaak.
Desperados Alc. 5,9%
Corona Alc. 4,6%
fles 4,50

BELLE VUE KRIEK

Licht fruitig bier, droog aroma, welgehopt
en met een licht bittere nasmaak.
Alc. 5,1%
fles 3,90

LIEFMANS FRUITESSE

LEFFE TRIPEL

Leffe Tripel is een authentiek blond abdij-bier met karakter, dat nagist in de fles
dankzij het hoge gehalte aan gist.
Een bier met een rijkgeschakeerd aroma.
Alc. 8,5%
fles 4,50

LEFFE CASCADE IPA

Door het proces van dry hopping is dit
goudblond bier een echte IPA, gebrouwen
van de speciale hop uit de Cascade Mountains in de USA.
Alc. 7,5%
fles 4,50

Een sprankelend aperobier met frisse en
intense smaak van aardbeien, frambozen,
krieken, vlierbessen en bosbessen.
Alc. 3,8%
fles 3,90

LIEFMANS YELL’OH

Een aperobiertje met een gedurfde mix
van limoen, appel, vlierbloesem, basilicum
en ananas.
Alc. 3,8%
fles 3,90

KASTEELBIER ROUGE

Een ‘fruitig’ bier voor de liefhebber van
zoete kersen met een overweldigend aroma. Het fruit overvleugelt de mout met
toetsen van chocolade en peper.
Alc. 8%
fles 4,50

HERTOG JAN LENTEBOCK

Hertog Jan Lentebock is een goudgeel seizoensbier met een fruitige smaak en een
stevige afdronk.
Alc. 7,2%
fles 3,90

HERTOG JAN HERFSTBOCK

Dit bovengistende bier combineert een
mooie bitterzoete smaak met een prachtige robijnrode kleur.
Alc. 6,5%
tap 3,90

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE

Grand Prestige is het kroonjuweel van Hertog Jan: gebrouwen met wel vier verschillende mouten, vol, rijk en bitterzoet.
Alc. 10,0%
fles 4,50

VAL DIEU CUVEE 800

Gebrouwen bij gelegenheid van 800 jaar
bestaan van de Abdij in een hoeveelheid
van slechts 800 hectoliter. Eenlicht bier
met citrus.
Alc. 5,5%
fles 4,50

GUINNESS

Het bekende, maar unieke draught stout
bier uit Ierland.
Alc. 4,2%
glas 0,33 l 4,50

HOEGAARDEN ROSE

Een echte Witte, maar dan rosé, met een
zachte smaak en subtiele kleur van frambozen.
Alc. 3%
fles 3,90

HOEGAARDEN RADLER

Hoegaarden RADLER LEMON & LIME met
het sap van citroen en limoen.
Alc. 2%
fles 3,90

HOEGAARDEN 0.00

Heerlijk verfrissende Hoegaarden alcoholvrij in de smaak Hoegaarden Wit 0.00.
Alc. 0%
fles 3,90

JUPILER ALCOHOLVRIJ

Jupiler 0,0 combineert een echte Jupiler
smaak met nul alcoholpercentage. ’s Middags even lekker als ’s avonds.
Alc. 0,0%
fles 2,40

