biobier
De Leckere pilsener ............................................3

Wijnen

glas

Wit........................
Blanc de Sere (es)

...........

Les Leonides (fr)
Domaine Solence, Ventoux | rond, licht

Agaliu DO 2014 (ES)

Zacht volle moutsmaak en zoet romig in de afdronk. Geniet van

L’Olivera, Catalonië | droog, complex

deze unieke smaakcombinatie!

wilde kruiden, rijp fruit, hout, appel

Aandronk fruitig en karamel, afdronk hout en hoppig. Dubbel genieten.

4,5

24, 5

6,5

32

(venkel, citrus)

Sterk verfrissend bier op basis van witbier en weizen (tarwe).

Stoer bruin bier met geuren van donker fruit en gebrande mout.

23,5

(appel, citrus)

mout en frisse hop. Pils met echte smaak.

De Leckere dubbel Crom Hout...................................4,5

4

L’Olivera, Catalonië | soepel, fris, fruitig

Karakteristiek volmout pilsener met een smaakvolle balans van volle

De Leckere Witte Vrouwen ......................................3,8

fles

Rood.................................................
Il Rosso (IT)

4

23,5

4,5

24,5

6,5

32

Paterna, Toscane | soepel, fris, fruitig (kers, bes)

De Leckere razende Swaen.....................................4,8
Vol donkerblond bier met een krachtige moutsmaak.
Door speciale brouwwijze prettig drinkbaar en stevig in de afdronk.

Les trois Peres (fr)
Domaine Solence, Ventoux | vol, karmijnrood
(cassis, zwarte peper)

De Leckere weizen 0,5%.........................................4
Alcohol arm tarwebier met een volle pittige, frisse smaak met een hint
van kruidnagel en een spirit van gist.

Monastrell SelecciÓn DO 2012 (ES)
Mercader Quesada, Murcia | rijp donker fruit,
Koffie, cacao, eiken

Budels Malt ..................................................3
De aparte gisting, de milde hopgave en het fijne brouwwater geven een
fijne afdronk aan dit alcoholvrije bier.

Wissel bier...................................................
Vraag naar het wisselend bier op fles!

Rose...........................................................
Onze wijnimporteur Ernst van ‘Wijnen van ‘t Fort’ verrast ons regelmatig met een bijzondere rosé van een kleine biologische wijnboer uit Frankrijk, Italie of Spanje.

.............................................................
Rode port Finest reserve, Casal dos Jordoes
5,5
bubbels
Le Cor bianco Vivace (IT).......................................23,5
Licht mousserende jonge witte wijn voor sprankelende momenten!
Gemaakt van hand geplukte Cortese druiven. Toegankelijke stijl.

