
bier

GRANDCAFE KONING

KAART

NON-ALCOHOLISCH

BRAND 
WEIZEN 0.0

Alcoholvrije Weizen met een extra frisse 
en fruitige smaak en een zachte afdronk. 
ALC. 0%

BRAND 
IPA 0.0

Alcoholvrije IPA met een licht fruitig 
karakter. De fruitige aroma’s worden 
gedragen door zoete mouttonen. Een 
milde bitterheid zorgt voor de nodige pit. 
ALC. 0%

AMSTEL 
RADLER 0.0

Geheel alcoholvrije versie van Amstel 
Radler. Dit is dé Radler van Nederland. 
ALC. 0%.

HEINEKEN 0.0
Na ruim 2 jaar brouwen en proeven 
zijn de meesterbrouwers tot de meest 
optimale smaak gekomen voor deze 
alcoholvrije variant. Dorstlessend en 
verfrissend. ALC. 0%



onze bieren

TAP
PILSENER

BRAND 
PILSENER

Brand Pilsener wordt gebrouwen met 
meer hop. Dat geeft onze Pilsener zijn 
unieke, krachtige smaak. ALC. 5%

AMSTEL 
PILSENER

Al sinds 1870 wordt Amstel Pilsener 
volmout gebrouwen met natuurlijke 
ingrediënten. Het resultaat is een helder 
goudgeel bier met een volle, toeganke-
lijke smaak en een stevige schuimkraag. 
ALC. 5% 

KRACHTIG & BLOND

LAGUNITAS 
IPA

Hét boegbeeld in z’n soort. Prachtig 
gebalanceerde Citrus tonen, lichtzoet en 
gecombineerd met een fris bittere zachte 
afdronk. ALC. 6.2%

WISSELTAP
Wisselend bier op de tap. Vraag een 
medewerker naar meer informatie. 

SEIZOENSBIER
Wisselend bier van het seizoen op de 
tap. Vraag een medewerker naar meer 
informatie. 

FLES
KRACHTIG & BLOND

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%

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%

RIJK & DONKER

AFFLIGEM 
DUBBEL

Abdijbier met een kruidig aroma van 
kruidnagel en karamel. Een karaktervol 
bier met een zacht moutige smaak en 
een zoet karakter. ALC. 6.8%

FRIS & FRUITIG

IJWIT
De IJwit is gebrouwen uit tarwemout met 
vleugen koriander en citroen. Dit ongefil-
terde bier is een beetje troebel en heeft 
een fris en fruitig karakter. ALC. 7%

GIN WEIZEN
Een fris witbier gebrouwen met gerst, 
tarwe en speltmout. De speciale smaak 
komt van de gin kruiden die aan het 
bier zijn toegevoegd. Who needs a Gin 
Tonic? ALC. 6%

LIEFMANS 
FRUITESSE

De smaak van Liefmans Fruitesse is licht 
zoet met fruitige accenten van aardbei, 
framboos, kriek, bosbes en vlierbes. 
ALC. 3.8%

DESPERADOS
Desperados is bier verrijkt met de smaak 
van Tequila. Het ultieme drankje om je 
avond een extra boost te geven! 
ALC. 5.9%

CORONA
Een Mexicaans biertje met een frisse licht 
zoete smaak. ALC. 4.6%

BIER VAN HET MOMENT
Wisselend bier op fles. Vraag een 
medewerker naar meer informatie. 

LAAG-ALCOHOLISCH

SESSION IPA
Een fris bier met een sterke persoonlijk-
heid en een zachte kant. Een laag 
alcoholische IPA gehopt met Citra en 
Galaxy voor een fruitig karakter en 
uitstekende doordrinkbaarheid. ALC. 4%

AMSTEL 
RADLER

Amstel Radler is een verfrissende mix 
van Amstel bier en sprankelend citroen-
water. ALC. 2%


