De bieren van ‘De Fortuna’
Gulpener ‘De Vrije Brouwer’ uit Zuid-Limburg
Gulpener is een trotse en duurzame
familiebrouwerij uit het zuidelijkste puntje van
Limburg. Al sinds 1825 weten zij alles van de
fantastische diversiteit aan smaken en aroma’s,
waarmee ze hun bieren karakter geven.
Bier met een uitgesproken
karakter. Uitgesproken omdat
ze vrij zijn.
Vrij omdat ze een
onafhankelijke
familiebrouwerij zijn.
Vrij om hun eigen koers te
varen.
Vrij om te doen wat goed
voelt.
Daarom noemen zij zichzelf
‘De Vrije Brouwer’.
Gulpener Pilsner van de tap is
een premium pilsener.
Toegankelijk en toch
karaktervol.
Aangenaam verfrissend en een pure dorstlesser
(van de tap, alc. 5%).
Per glas: 2,50
Per halve liter: 5,00
Hij is er weer: “Weer of geen weer!”
Gulpener Herbstbock!
Van de tap. Als de
herfstbladeren vallen, is het
tijd voor onze Gulpener
Herfstbock. Een
hartverwarmende
smaakbeleving. Rond en
uitgebalanceerd door de
perfecte combinatie van bitter
en zoet. Intens complex, met
tonen van ingekookte
fruitstroop en kruiden. Ervaar
de vreugde van de herfst. Het
ultieme bier na een stevige
wandeling!
Per glas: 3,50
Per halve liter: 7,00

Brouwerij Breugem te Zaandijk
Deze echte Noord-Hollandse brouwerij
bevindt zich tegenover de wereldberoemde
Zaanse Schans.
‘Geestig, nuchter, en een onwrikbaar
industrievolk!’, zo omschrijft men de
Zaankanter uit Zaandijk!
Daar móet dus wel goed bier vandaan
komen.
Breugem Speciaalbier is van een hoge
kwaliteit zonder te veel fratsen.
Doordrinkbaar bier met een fijne hop’bite’,
na de eerste slok zullen er vele volgen!

Breugem Zoentje.
Het vlaggenschip onder de
Breugem bieren en al jaren
een begrip onder de Breugem
drinkers. Een goudamberkleurig bier, frisser dan
een lentebock en minder
bitter dan een IPA (alc. 6,2%).
Per flesje (33 cl): 3,75

Breugem Session Blond.
Session Blond is een fris bier,
met een licht fruitig en bloemig
gevoel. Door toevoeging van
Ekuanot hop is een frisdroog
bier ontstaan met de geur van
meloen en limoen. Session
Blond heeft een fruitige
afdronk (alc. 4,5%).
Per flesje (33 cl): 3,75

Wieckse Rosébier uit
Maastricht.
Wieckse Rosébier is een
fruitig witbier uit
Maastricht. De combinatie
met vruchtensappen geven
het een friszoete smaak en
mooie rosékleur (alc. 4%).

Breugem Saense Tripel.
Seanse Tripel is een goudgeel
bovengistend bier met
nagisting op de fles. Vol met
aroma's van tropisch fruit en
een heerlijke frisse citrus!
Een heerlijke Nederlandse
tripel met een Seanse twist,
dus net even anders dan een
traditionele tripel. Maar pas op
hij drinkt wel heel makkelijk
door! (alc. 8,5%).
Per flesje (33 cl): 3,75

Breugem Saense IPA.
Seanse IPA een mooi
gehopt bier dat zich
kenmerkt door zijn
hoppigheid en een fruitig
aroma.
De IPA bieren zijn erg
populair onder de echte
biergenieters. Eigenwijs
en zelfs een beetje koppig
te noemen, kortom echt
Zaans zou je zeggen!
(alc. 6,2%)
Per flesje (33 cl): 3,75
Breugem Saens WIT
Een witbier met een licht
zuurtje en een frisse afdronk.
Een witbier waar je vrolijk
van wordt!Heerlijk voor
zonnige terrasdagen.Een
witbier waarvan je na afloop
zegt:
‘Mag ik er nog eentje?’
(alc. 4,3%)
Per flesje (33 cl): 3,75

Per flesje (25 cl): 3,50
Amstel 0,0 alcoholvrij.
Amstel 0,0 is een geheel
alcoholvrij bier met de
vertrouwde smaak van
Amstel. Een onnavolgbaar
alcoholvrij bier met een
volle, frisse smaak
(alc. 0,0%).
Per flesje (30 cl): 3,00
Amstel Radler 0.0% citroen
alcoholvrij.
Amstel Radler 0.0% is de
dorstlessende mix van
alcoholvrij Amstel bier en
citroensap. Lekker op elk
moment van de dag
(alc. 0,0 %)
Per flesje (30 cl): 3,00
Wieckse Witte 0,0%
alcoholvrij witbier.
Een heerlijk verfrissend
witbier met een zachte
afdronk, zonder alcohol en
de karakteristieke zachte
smaak van witbier.
Per flesje (30 cl): 3,00

Somersby Appelcider
Somersby is een premium
appelcider met een fruitig
aroma en een frisse, volle en
pure appelsmaak (alc. 4,5 %)
Per flesje (33 cl): 4,50

