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Restaurant 
De Vier Seizoenen

LAAG-ALCOHOLISCH

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

ALC. 2%

SEIZOENSBIEREN

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

AFFLIGEM BLOND 0.0%
Affligem Blond 0.0% is een
Belgisch blond abdijbier zonder
alcohol. Het heeft een rijke
smaak met een zachte
fruitigheid en een mild bitter
einde.

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.

HEINEKEN 0.0
Een alcoholvrij bier met een
verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke A-
gist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

WIECKSE WITTE 0.0%
Wieckse Witte 0.0% is een
alcoholvrij witbier, zacht van
smaak. Het bevat 40% minder
calorieën dan de
alcoholhoudende variant.
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PILSENER

HEINEKEN PILSENER
Een verfrissend volmout
kwaliteitspils met een licht
fruitige smaak die perfect in
balans is met de frisse bitterheid
van de hop.

ALC. 5%

AMSTEL BRIGHT
Proef de smaak van de
Caribbean met Amstel Bright.
Volgens origineel recept
gebrouwen, lekker zomers.
Heerlijk met een schijfje limoen.

ALC. 5%

KRACHTIG & BLOND

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%

LAGUNITAS IPA
Hét boegbeeld in z’n soort.
Prachtig gebalanceerde
citrustonen, lichtzoet en
gecombineerd met een
frisbittere zachte afdronk.

ALC. 6.2%

POSTEL TRIPEL
Hoogblond bier dat lekker
samengaat met een
versnapering.

ALC. 9,5%

KLEIN DUIMPJE
BLAUWE TRAM
De Blauwe Tram is een heerlijke
Tripel, niet al te kruidig ietsje
zoet met een aangename bittere
afdronk.

ALC. 8%

KLEIN DUIMPJE TULIPA
Ons eigen huisbier. Een
aromatisch bitterzoete IPA door
het gebruik van tulpenbollen.

ALC. 7%

RIJK & DONKER

WESTMALLE DUBBEL
Roodbruin trappistenbier met
rijke en complexe smaak, die
wordt gekenmerkt door toetsen
van karamel, mout en fruitige
esters.

ALC. 7%

JOPEN EXTRA STOUT
De espresso onder de bieren
vanwege de gebrande bitterheid.

ALC. 5.5%

KLEIN DUIMPJE AMBER
JENEVERBES
Een heerlijk moutig amberbier
met een kruidig aroma door het
gebruik van jeneverbessen

ALC. 7%

KLEIN DUIMPJE COFFEE
PORTER
“Coffee Porter” is een bier met
een hoger Alcohol percentage
dan de Engelse Porter. Dit bier is
verrijkt met een aromatische
Ethiopische Koffie met de
aroma’s van Chocolade en
Mokka.
ALC. 9%

FRUITIG & FRIS
AFFLIGEM BELGISCH
WIT
Een verfrissend witbier gekruid
met sinaasappelschil en
koriander. Het heeft een zachte,
rijke smaak en is verrassend
doordrinkbaar.

ALC. 4,8%

MORT SUBITE KRIEK
LAMBIC
Deze zoete Kriek Lambic is een
blend van zoetigheid, 1 jaar oude
Lambic voor de frisheid en oude
Lambic voor die typische
lichtzure toets.

ALC. 4.0%

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%

KLEIN DUIMPJE
HILLEGOM WEIZEN
De smaak- en geur
eigenschappen van kruidnagel
en banaan. Pittig, maar toch fris
van smaak met weinig
hopbitterheid.

ALC. 5,5%

CIDER

STASSEN CIDRE BRUT
Deze cider heeft een droge
sprankelende smaak met tonen
van hout en een zachte afdronk.
De grote fles is perfect om
samen te delen.

ALC. 7,4%


