
Grand Café Koning

HEINEKEN 0.0
Heineken 0.0%, proef de
verfrissing van een alcoholvrij
biertje, dankzij de
karakteristieke fruittonen en
een licht bittere afdronk.

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

BRAND IPA 0.0%
Alcoholvrije IPA met een
citrusachtige smaak en zachte
bitterheid

BRAND WEIZEN 0.0%
Alcoholvrije Weizen met een
extra frisse en fruitige smaak en
een zachte afdronk.



PILSENER

HEINEKEN PILSENER
Heineken, het meest
verfrissende pilsener. Dankzij de
licht fruitige smaak die perfect
in balans is met de bitterheid
van de hop.

ALC. 5%

BRAND PILSENER
Brand Pilsener wordt
gebrouwen met meer hop. Dat
geeft onze Pilsener zijn unieke,
krachtige smaak.

ALC. 5%

SOL
Frisse Mexicaanse pilsener, een
dorstlesser met lage bitterheid.

ALC. 4.5%

KRACHTIG & BLOND

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%

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%

OEDIPUS
MANNENLIEFDE
Het eerste brouwsel van Oedipus
is een modern blond bier
gebrouwen met saison gist en
citroengras. Alleen voor
iedereen!

ALC. 6,0%

SEIZOENSBIEREN

BIER VAN HET MOMENT
Vraag naar ons Bier van het
Moment.

SEIZOENSBIER
Vraag naar ons seizoensbier.

SEIZOENSBIER
Vraag naar ons seizoensbier.

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%

BOLLEKE DE KONINCK
Amber bier, pittige
caramelsmaak met bittere
afdronk. Stevig en zacht.

ALC. 5%

LAAG-ALCOHOLISCH

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

ALC. 2%

FRUITIG & FRIS

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

ALC. 5.9%

BROUWERIJ 'T IJ IJWIT
Een stevig witbier. De smaak is
heerlijk fris en de toevoeging
van korianderzaad en citroen
zorgen voor licht kruidige en
citrusachtige tonen.

ALC. 6.5%

LIEFMANS FRUITESSE
De smaak van Liefmans
Fruitesse is licht zoet met
fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en
vlierbes.

ALC. 3,8%


