
Een heerlijke symbiose van de Cuvee 
Clarisse en Wild Weasel whisky, deze 
combinatie maakt een mooi robijn-
rood bier met een heerlijk aroma van 
bourbon, vanille en zoethout. Dit bier 
is in 2018 in de prijzen gevallen, door 
de aparte moutige afdronk valt het 
bier op in zijn soort. Neem daarbij de 
heerlijke fruitige notities met hinten 
van vanille en zoethout die dit bier 
onweerstaanbaar maken!

Alc. 10,2% fles 33 cl    5,20

CUVÉE CLARISSE WHISKEY INFUSED

SPECIAALBIEREN BIJ CAFÉ PELT
Bier. Meer dan pils alleen. Ontdek  de grote variëreit in biersoor-
ten. 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!

JUPILER PILSENER
Toegankelijk en verfrissend, met een rijke 
mout-smaak.   Alc. 5,2% 
 piepke tap 20 cl 2,75
 vaasje tap 25 cl 3,40
 inne emmer beer tap 50 cl 6,50

HOEGAARDEN WIT
Zacht, licht en subtiel gekruide citrus-smaak. 
Mout, tarwe, hop, water, koriander en gedroog-
de sinaasappelschil zijn de ingrediënten. Het 
bier is ongefilterd en van hoge gisting.
Hoegaarden Wit • Alc. 4,9% tap 4,50

VICTORIA 
Een lekker blond bier met 8,5% alcohol dat hergist 
op de fles. Vlot drinkbaar, met een pittige bitterheid 
en een kruidig hoparoma met fruitige toetsen afkom-
stig van drie hopvariëteiten, zols Saaz en Fuggle.
Victoria • Alc. 8,5% fles 5,20

HERTOG JAN PILSENER
Het visitekaartje van brouwerij Hertog Jan, 
gebrouwen met rijke mout, mooie hop en na-
tuurzuiver water uit de Duitse Eiffel. Een volle 
smaak met een aangenaam bittere afdronk.
Alc. 5,1%  tap 20 cl      2,75

HERTOG JAN WEIZENER
In de volmondige lichtzoete en frisse smaak van dit 
tarwebier proef je de hop, de tarwe, de frisse gist, de 
koriander en het klein beetje sinaasappelschil.

Weizener • Alc. 5,7% nu op tap! 4,50

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE
Grand Prestige is het kroonjuweel van Hertog Jan: ge-
brouwen met wel vier verschillende mouten, vol, rijk 
en bitterzoet.

Grand Prestige • Alc. 10,0% fles 5,20

TRIPEL KARMELIET
Karmeliet is een complex goud- tot bronskleurig bier met een romige schuimkraag. Dit komt onder meer door de 
gebruikte granen, maar ook door een beperkt gebruik van Stiermarkse hop, het overvloedig kruiden en het fruitig 
karakter (banaan en vanille) van de huisgist. De zoete aanzet evolueert verder in een uitgesproken sinaasappels-
maak om dan mildbitter uit te vloeien.
Tripel Karmneliet • Brouwerij Bosteels • Alc. 8,4% tap 5,20

Gebrouwen met gebrande mout, hop, koriander, 
gedroogde sinaasappelschillen en Hoegaardengist. 
Hierdoor onstaat een licht droge, zachte, rijke, volle 
en zoete smaak.
Verboden Vrucht • Alc. 8,5% fles 5,20

HOEGAARDEN GRAND CRU
Hoegaarden Grand Cru is een donker goudgeel bier 
met een flinke witte schuimkraag. Het bier is nevelig 
en heeft aroma’s van geel fruit, zoetheid van alcohol 
en lichte gistaroma’s.
Hoegaarden Grand Cru • Alc. 8,5% fles 5,20

LEFFE DUBBEL
Leffe Bruin is een authentiek bruin abdijbier 
met een diepe, herfstbruine kleur en een volle, 
lichtzoete smaak van caramel, beide te dan-
ken aan de donkergebrande mout.
Leffe Dubbel • Alc. 6,5% tap 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.
Leffe Blond • Alc. 6,6% tap 4,50

LEFFE TRIPEL
Leffe Tripel is een authentiek blond abdijbier met 
karakter, dat nagist in de fles dankzij het hoge 
gehalte aan gist. Een bier met een rijkgescha-
keerd aroma.
Leffe Tripel • Alc. 8,5% fles 5,20

LEFFE RITUEL 9°
Leffe Rituel 9° is een mooi, koperkleurig bier met 
hoge gisting. De krachtige aroma’s geven dit bier 
een intens, uitgesproken karakter.
  
Leffe Rituel • Alc. 9% fles 5,20

LEFFE RUBY
Leffe Ruby is een heerlijk fris speciaalbier met 
een zachte fruitsmaak. Deze smaak komt van 
rode vruchten, kruiden en rozenhout; een prach-
tige combinatie tussen abdijbier en fruit. 
Leffe Ruby • Alc. 5% fles 5,20

CUVEE DES TROLLS 
Cuvée des Trolls is één van de paradepaardjes van de Belgische brouwerij Dubuisson. Geel van 
kleur, mistig in zicht en een stevige witte schuimkraag. Citrusachtige aroma’s en een fruitige 
smaak in dit blonde bier. Een zoet bier met een fijn zuurtje dat de smaak rond maakt.

Cuvee des Trolls • Alc. 7% • Brouwerij Dubuisson  tijdelijk op tap!   5,20
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HOEGAARDEN VERBODEN VRUCHT

LUPULUS BLONDE DRY HOPPED 
Een speciale 2023-dry hopped variant van het Blonde bier van Lupulus, de familiebrouwerij 
die zetelt in de Belgische Ardennen. Het is een goudblond bier, licht gesluierd met citrus en 
mout aroma’s en lichtjes hoppig.

Lupulus Blonde Dry Hopped • Alc. 8,5% • Brrasserie Lupulus   tijdelijk op tap!   5,20
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LEFFE D’ETE
Leffe d’été zomerbier is een Belgische blond, ver-
frissend met een subtiele zoetheid. Dit bier maakt 
de mooiste zomerse zonsondergangen nog mooier. 
In de winter geeft het je dat zomerse
gevoel, dus volop genieten!
Leffe d’Ete • Alc. 5,2% fles 5,20



ALHAMBRA RESERVA ROJA 
Alhambra reserva roja is een mooi rood bier. De geur is moutig, vol en krachtig. 
Qua smaak is deze ronduit vol te noemen met een licht bittere afdronk. Hier 
kom je een warme zomeravond wel mee door.
Alhambra Reserva Roja - Alc. 7,2% - Brouwerij
Grupo Cervezas Alhambra uit Granada nu tijdelijk op fles 5,20

KOMPEL NOSTALGIA SCHACHTSTUIKER
Beer meets Sherry! Het beste van twee werelden gecombineerd in Batch No. 10 
“Schachtstuikers” van brouwerij Kompel. Een LimitedEdition goudblond bier met een fris 
kruidig profiel en een extra complex karakter. De infusie met houtblokjes afkomstig van 
Sherry vaten, geeft deze speciale editie extra pit en smaak.
Kompel Nostalgia Schachtstuiker - Alc. 7,5% - brouwerij Kompel fles 5,20

MARTIN’S PALE ALE 
Een Belgisch bier in Britse stijl. Een amberkleurige pale ale 
met een alcoholpercentage van 5,8%, waarbij na het brouwen 
hopbellen uit Kent toegevoegd  worden op een lage temperatuur, 
zonder koken (dry hopping). Dit zorgt voor een droge bitterheid.
Martin’s Pale Ale - Alc. 5,8% - Brouwerij Anthony Martin
  nu tijdelijk op fles....  5,20

CORONA EXTRA
Corona is het bekende, frisse Mexicaanse bier. Bij de 
productie wordt relatief weinig gerst en hop gebruikt, 
wel veel maïs. Het is een bier van lage gisting met frisse 
en zoete smaak.
Corona • Alc. 4,6% fles 5,20

Hoegaarden Radler Lemon & Lime  met 
het sap van citroen en limoen of de heer-
lijk verfrissende Hoegaarden alcoholvrij 
Wit 0.00.
Alc. 2% (Radler) resp. 0% (0.00) 
 fles 4,50

JUPILER ALCOHOLVRIJ
Jupiler 0,0 combineert een echte Jupiler smaak 
met nul alcoholpercentage. ’s Middags even lekker 
als ’s avonds.

Jupiler • Alc. 0,0% fles 2,75

LEFFE BLOND 0.0 en 
LEFFE BRUNE 0.0
Alcoholvrij abdijbier met de herken-
bare smaak van Leffe Blond  of die 
van Leffe Brune.
Leffe 0.0 • Alc. 0% fles 4,50

GOOSE ISLAND IPA
Een vol en hoppig India Pale Ale uit Chicago, USA. 
Dezex IPA is de droom van elke hopliefhebber met 
een fruitig aroma en een lekkere hoppige afdronk.

Goose Island IPA • Alc. 5,9% blik 5,20

LUPULUS HOPERA
De hoppige Hopera is een Pale Ale. Dit bier is 
goudkleurig en heeft een flinke schuimkraag. In 
de smaak is de Hopera fruitig met licht hoppige 
tonen.
Lupulus Hopera • Alc. 6% fles 5,20

LA CHOUFFE BLOND
Dit goed gemutste bier uit de Belgische Arden-
nen laat in de mond toetsen van citrusvruch-
ten vrijkomen; een aangenaam en fruitig bier, 
gekruid met koriander en een lichte hopsmaak.
La Chouffe Blond • Alc. 8% fles 5,20

GUINESS
Het bekende, maar unieke draught stout bier uit 
Ierland. De kleur wordt vaak aangezien voor zwart, 
maar in het juiste licht is te zien dat het ‘ruby red’ is.

Guiness • Alc. 5,9% pint 7,50

VAL DIEU CUVEE 800
Gebrouwen bij gelegenheid van het 800 jarig 
bestaan van de Abdij is het een succesbier uit 
Val Dieu. Een lekker licht bier met citrustonen.

Cuvee 800 • Alc. 5,5% fles 5,20

AVERBODE ABDIJBIER
Het Averbode Abdijbier is een eerbetoon aan de geschiedenis: van de 14de tot begin 20ste eeuw vonden er al 
brouwactiviteiten plaats in de abdij. Averbode is een goudgeel multigranen bier. Het bier ondergaat een dryhop-
ping, een techniek waarbij extra hop in koude lagering toegevoegd wordt, waardoor het karakter wordt bena-
drukt. Een frisse, volle en bittere afdronk maken van dit unieke bier een heuse beleving.
Averbode Abdijbier • Alc. 7,5% fles 5,20

BELLE VUE KRIEK
De kriek van Bellevue is een licht, fruitig bier met 
droog aroma, welgehopt en met een licht bittere 
nasmaak.

BelleVue Kriek • Alc. 5,1% fles 4,50

LIEFMANS FRUITESSE
Een sprankelend aperobier met een frisse en in-
tense smaak van aardbeiden, frambozen, krieken, 
vlierbessen en bosbessen.

Liefmans Fruitesse • Alc. 3,8% fles 4,50

KASTEEL ROUGE
Een fruitig bier voor de liefhebber van zoete 
kersen en een overweldigend aroma. Het fruit 
overvleugelt de mout met toetsen van choco-
lade en peper.
Kasteel Rouge • Alc. 8% fles 5,20

BROEDER JACOB VLIERBEEK GRAND CRU

LUPULUS BLONDE
Een goudblond tripel bier met frisse en gecon-
troleerde bitterheid en een kruidige smaak van 
thijm.

Lupulus Blonde • Alc. 8,5% fles 5,20

HOEGAARDEN RADLER en WIT 0.00

DUVEL
De Belgische brouwerij Duvel Moortgat 
startte bijna 150 jaar geleden met het brou-
wen van bier. Duvel is een licht fruitig bier, 
droog aroma, welgehopt en met een licht bit-
tere nasmaak.
Duvel • Alc. 8,5% fles 5,20

CHIMAY BLAUW
Een donker bier van de Trappisten uit het 
Belgische Chimay. Een krachtig aroma met 
een geur van fijne kruiden en een relatief 
droge afdronk met een toets van caramel.
Chimay Blauw • Alc. 9% fles 5,20

DESPERADOS
Desperados is een frisse lager, gebrouwen met tequila 
aroma, waardoor het z’n vrij zoete smaak krijgt. Voor 
het eerst gebrouwen in 1995 in Frankrijk door Brasserie 
Fischer, die in 1996 door Heineken werd overgenomen.
Desperados • Alc. 5,9% fles 5,20

PAUWEL KWAK 
Ontdek de zachte, fruitige aanzet, een noga-ach-
tige stevigheid en het licht kruidig karakter. Toet-
sen van zoethout die overgaan in een afdronk die 
aan gekarameliseerde banaan doet denken.
Kwak • Alc. 8,4% fles 5,20

HEUVELKE BLOND
Met trots presenteert Brouwerij Vakwerk 
haar frisse bier: Heuvelke! Een fris blond 
bier (7,5%) met het échte Heuvelland ka-
rakter. Een welkome dorstlesser die vooral 
na het beklimmen van – of ronddwalen 
door – de Zuid-Limburgse heuvels goed in 
de smaak valt!
Maar ook bij Pelt na het ronddolen door 
winkels bijvoorbeeld.

Heuvelke Blond • Alc. 7,5% fles 5,20

Een goudblond bier met fruitige aroma’s van ba-
naan en mango. Met 8,5% is dit een zwaar bier, 
maar zeer goed doordrinkbaar.

Vlierbeek GC • Alc. 8,5% fles 5,20
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