Sandton Hotel De Roskam

Bieren

Affligem Blond

4.5

Brand IPA

4.5

5

Westmalle Dubbel

6

Paulaner Hefe weißbier

Abdijbier met een kruidig, citrus aroma

Brand IPA, winnaar van de Brand

Roodbruin trappistenbier met rijke en

De speciale gist die wordt gebruikt,

èn een vleugje vanille. Affligem Blond

Bierbrouwwedstrijd 2014, kenmerkt zich

complexe smaak, die wordt gekenmerkt

geeft Paulaner zijn onmiskenbare karakter.

heeft een diepe smaak en een lichte

door een citrusachtige smaak met een

door toetsen van karamel, mout en fruitige

Sprankelend, fruitig en met een lichte

frisse afdronk.

zacht bittere afdronk.

esters.

bitterheid.

ALC. 6.8%

ALC. 7.0%

ALC. 7.0%

ALC. 5.5%

Affligem Tripel

4.5

Brand Blond

4.5

Westmalle Tripel

5

Heineken Pils

Abdijbier met intense aroma’s van mout

Brand Blond, de winnaar van de Brand

Goudgeel trappistenbier van 9.5%.

Een verfrissend volmout

en rijp fruit. Een karaktervol bier met een

Bierbrouwwedstrijd 2013, heeft een

De Westmalle Tripel kent een combinatie

kwaliteitspils met een licht fruitige

rijke smaak en een fijnbittere afdronk.

krachtig en fruitig karakter.

van flinke fruit aroma’s met een

smaak die perfect in balans is met

ALC. 9.0%

ALC. 8.5%

aangename kruidigheid.

de frisse bitterheid van de hop.

ALC. 9.5%

ALC. 5.0%

Affligem Dubbel

4.5

Mort Subite Kriek
Deze zoete Kriek Lambic is een blend

Lagunitas IPA

van kruidnagel en karamel. Een

van zoetigheid, 1 jaar oude Lambic voor

Hét boegbeeld in z’n soort. Prachtig

karaktervol bier met een zachtmoutige

de frisheid en oude Lambic voor die

smaak en een zoet karakter.

typische lichtzure toets.

ALC. 6.8%

ALC. 4.0%
3.5

Mort Subite Witbier

/

6

4

Abdijbier met een kruidig aroma

Brand Weizen

3

4.5

Heineken 0.0

3

gebalanceerde citrustonen, lichtzoet en

Amstel Radler

3

gecombineerd met een frisbittere zachte

Radler is de verfrissende mix van

afdronk.

Amstel bier en citroenwater.

ALC. 6.2%

ALC. 2.0%

4

Gebrouwen volgens traditioneel

Een door meesterbrouwer Bruno

La Chouffe

Beiers recept. Smaakvol door de

gecreëerd bier, uniek in zijn soort,

Zwaar blond, fruitig en kruidig karakter.

Saazerhop-, mineraalwater en tarwe.

fruitig en verfrissend met een zachte

ALC. 8.0%

Fris met zachte afdronk.

toets van abrikoos.

ALC. 5.0%

ALC. 5.5%

4.5

Amstel Radler 0.0
Seizoenbier

3
4.5

