tripel

La Trappe Tripel | 8.0%
Bitterheid

Smaak: Blond, zoet, fruitig, bitter

Klassiek trappistenbier met een krachtige en volle smaak. Een belegen
donkerblond bier met kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter en
een afdronk met verfijnde bitters.

Award European Beer Star - Gold 2018
saison

Oedipus Mannenliefde | 6.0%
Bitterheid

Smaak: Fris, lichtbitter, citroengras

Droog, lichtbitter en uitermate dorstlessend – de karakteristieke
saison smaken worden aangevuld met frisse citroengras en kruidige
Szechuanpeper.

Award Dutch Beer Challenge - Bronze 2018

Duvel | 8.5%
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Bavaria is een onafhankelijke en daarmee wat eigenwijze familiebrouwerij. Al 7 generaties lang geven wij onze brouwexpertise door.
Nu bestaat ieder bier uit 4 ingrediënten, maar wat maakt Bavaria nou
zo Bavaria? Voor ons begint dat bij het water. Ons zuiver mineraalwater
heeft een reis van 10.000 jaar afgelegd vanuit de regio Eifel-Ardennen
tot de bron in Lieshout. Daarnaast hebben we een eigen mouterij
naast onze brouwerij. Hierdoor hebben we de kwaliteit van het
mout in eigen hand. Zo. Dat is de basis van alle Bavaria producten,
variërend van verfrissend pils tot aan een authentiek bokbier.

www.bavaria.nl

Geen 18, geen alcohol
Also available in

Tapbieren

Pils

Bavaria Premium Pilsener | 5.0%
Bitterheid

Alcoholvrij

Bavaria IPA | 0.0%
Bitterheid

Smaak: Licht, fruitig, mout, hop

Een zuiver en goed doordrinkbaar pils met een aangename lichte bitter in de
afdronk. Fris, fruitig en licht hoppig, vol van smaak en mooi in balans.

La Trappe Blond | 6.5%

Smaak: Hoppig, citrus, subtiel bitter

Bitterheid

Een verrassend toegankelijk 0.0% bier met een hoppig karakter. Gebrouwen
met 4 unieke hopsoorten en natuurlijk mineraalwater uit eigen bron.

Award Zilver in categorie Blond - Dutch Beer Awards 2019

Palm | 5.2%

Goudgeel trappistenbier met een witte schuimkraag en een rijke
smaakbeleving. Een toegankelijk, prikkelend bier met een licht zoete, zacht
bittere en moutige smaak.

Alcoholvrij

Bavaria Alcoholvrij | 0.0%
Smaak: Verfrissend, smaakvol

Bitterheid

Een verfrissend Belgisch amberbier met een unieke, karaktervolle smaak.
Toegankelijk dankzij de 5,2% alcohol en de zachte smaak met een aangename
bitterheid.

Bitterheid

Een alcoholvrij pilsener met een authentieke, onmiskenbare biersmaak. Een
verfrissend, moutig en hoppig 0,0% bier met een aangename bitterheid.

amber

La Trappe Isid´or | 7.5%
Smaak: Fruitig, stevig, karamel, bitter

Smaak: Stevig, fruitig, bitter

Blond bier van hoge gisting met nagisting op fles. Krachtig en fris blond bier
met een verfijnd fruitig aroma, een stevige body en een subtiele bitterheid in
de afdronk.

Award Brussels Beer Challenge - Bronze 2018
radler

Bavaria Radler Citroen | 2.0%
Bitterheid

Speciaal amberkleurig trappistenbier: harmonieus en vol met een fruitige
start, een stevig karakter lichtzoete, moutige karameltonen en een zachtbittere fruitige afdronk.

zwaar blond

Omer Traditional Blond | 8.0%

Smaak: Doordrinkbaar, 0.0%

Award Brons in categorie Alcoholvrij - Dutch Beer Awards 2019

Award Brussels Beer Challenge - Gold (Amber Ale) 2017

Bitterheid

Smaak: Blond, moutig, zoet, bitter

Award European Beer Star - Gold 2018
amber

Bitterheid

licht blond

IPA

De Molen Op & Top | 4.5%

Smaak: Fris, zoet, citroen, bier

Bitterheid

Een friszoete dorstlesser met twee karakters; natuurlijke limonade met
citrussmaak en de uitgesproken biersmaak van Bavaria bier.

Smaak: Moutig, kruidig, citrus

Goed doordrinkbaar blond bier met een vriendelijk alcoholpercentage.
Interessante dorstlesser met een fris aroma van citrusfruit, een medium
body en een stevige, zachtbittere afdronk.

Award Dutch Beer Challenge - Bronze 2017
zwaar blond

Cornet | 8.5%
Bitterheid

Mexican

Claro Tequila Flavoured | 5.9%
Smaak: Sterk, blond, eikenhout

Bitterheid

Een sterk blond bier van 8.5% dat op smaak gebracht wordt door
eikenhouten snippers. Hierdoor krijgt het een subtiele vanilletoets en zijn
zachte smaak.

IPA

BrewDog Punk IPA | 6.6%

Smaak: Zomers, helder, fris, citrus

Bitterheid

Zomers volgouden pilsener, gebrouwen volgens de Mexicaanse stijl. Goed
doordrinkbare en verfrissend bier met een friszoete bite van tequila en
citrusfruit in de afdronk.

Smaak: Tropische fruit, karamel

De geur van tropische vruchten, aangevuld met een vleugje karamel. In de
smaak domineert de prikkelende, harsachtige Nieuw-Zeelandse hop: een
fruitige smaakexplosie.

Award World Beer Awards Silver 2016
weizen

Wisseltap

Weihenstephaner Hefeweissbier | 5.4%

Vraag naar ons wisselend assortiment bieren op tap.

Bitterheid

De Molen Hugs & Kisses | 3.5%
Bitterheid

Smaak: Fris, fruitig, kruidig

De beroemde gist van Weihenstephan geeft de karakteristieke geur en
smaak. Fris en romig, domineren banaan en abrikoos de smaak, aangevuld
met een beetje kruidnagel.

La Chouffe | 8.0%

IPA
Smaak: Citrus, kruidig, grassig

Een kruidige, grassige en citrus geur, die je ook terugvindt in de smaak.
Ondanks het lage alcoholpercentage heeft dit bier een verrassend volle body.
Een bittere finish maakt de ervaring compleet.

Witbier

La Trappe Witte Trappist | 5.5%
Bitterheid

fruitbier

Kriek Max | 3.5%

Smaak: Fris, moutig, prikkelend

Bitterheid

Het enige trappistenwitbier van de wereld. Goed doordrinkbare, bruisende
en frisse dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren, kruidigheid en een
prikkelende afdronk.

Smaak: Fruitig, zoet, fris, krieken

Helder, donkerrood kriekbier van spontane gisting met een zoet en fruitig
aroma en een fruitig zoet-zuur palet door toevoeging van 25% natuurlijke
kriekensappen.

Award Dutch Beer Challenge - Gold 2018
licht blond

Flesbieren

Pils

Bavaria Glutenvrij Pilsener | 5.0%
Bitterheid

Smaak: Fris, Licht, fruitig, mout

Een glutenvrij helder lichtblond pils, volmout goed doordrinkbaar,
verfrissend, aangenaam fruitig in geur met hoppige noten.

La Trappe PUUR | 4.7%
Bitterheid

Smaak: Fris, doordrinkbaar, biologisch

Fris doordrinkbaar trappistenbier met een droge en licht moutige en hoppige
smaak. Smaakvol alternatief voor pilsener, gebrouwen met uitsluitend
biologische ingrediënten.

donker

La Trappe Dubbel | 7.0%
Bitterheid

Smaak: Stevig, volmout, karamel

Klassiek donkerbruin trappistenbier met een ivoorkleurige schuimkraag.
Een vol moutige en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete invloed van
dadel, honing en gedroogd fruit.

Award European Beer Star - Gold 2018

