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Texels Stormbock 2020 

 10.0% 

Bockbier 

Kees 

Milkshake ipa  

 

Milkshake IPA Strawberry & Almond 

 
5.5% 

Van Honsebrouck 

Kriek  

Bacchus Kriekenbier 

5.8% 

Kraftbier 

Passievrucht Milkshake IPA 

Hoest nou? 

6.0% 

Texels Stormbock doorstaat iedere Storm. 

dit krachtig bier blijft fier overeind staan in 

combinatie met pure chocolade en pittige kaas. Een van de bijzonderheden van dit bier is dat de fles geen uiterst 

houdbaarheidsdatum heeft. 

Kees Milkshake IPA Strawberry and Almond is een Roodkleurige IPA. Aroma's van vanille en aardbei 

en in de afdronk almond. a 

Erve Bacchus Kriekenbier is een fris en aangenaam zurig bier met de smaak van kersen. Het 

basisbier is Bacchus Vlaams Oud Bruin. Dit is een typisch Vlaams streekproduct, dat over de hele 

wereld naam en faam heeft verworven. 

 

We hebben het gemist. In de kroeg op sjanternel. In het halfduister spreek je die ander aan: Hé, 

hoeist nou? Ik ben de slagroom, ben jij het stukkie fruit? Wil je wat van me drinken? 

Een passiefruitige milkshake IPA van 6%. Heerlijk voor de zomer! 



 

BRLO 

Hazy IPA 

Blurry Vision 

6.5% 

Dilewyns 

Sour 

Vicaris Trpiel/Gueuze 

7.0% 

Bliksem 

Double IPA 

 

De hop alliance part 3 

8.5% 

Kees 

Pastry Stout 

Eclair 

12.8% 

Vicaris Tripel Gueuze is een experimenteel bier van Brouwerij Dilewyns. Dit bier is een mix tussen 

de Vicaris Tripel en een Gueuze van Brouwerij Boon. Het levert een goudkleurig bier met een 

compacte witte schuimkraag op. Deze Tripel is zurig en verfrissend van smaak. Zeer fruitig maar 

wel een overheersende zurigheid. Je ontdekt ook nog een houtachtige toets in dit bier. 

De hop alliance serie van 2021 bestaat uit 3 IPA’s. Het is een knipoog naar ‘the Unholy Alliance’ 

tours van vroeger en geïnspireerd door de prent ‘Knight, Death and the Devil’ van Albrecht Dürer. 

Part III is een Double IPA van 8,5% om heerlijk rustig van te genieten. De hoppen CTZ, Amarillo en 

HS 1228 zorgen voor genoeg fruitigheid, waardoor het bier erg makkelijk weg drinkt. Maar kijk uit, 

voor je het weet lig je naast je paard! 

Wij noemen dit een Pastry Stout, omdat het een vloeibaar toetje is! De aroma’s van pure 

chocolade en advocaat doen je denken aan een lekker dessert! 

BRLO Blurry Vision is een Hazy IPA van 6,5%. Een soepel bier vol met een overdaad aan smaken 

van perzik en ananas. 


