Bieren @ La Diligence
Leeuw pils (van ’t vat) 0,2l € 2,50 / 0,5l € 4,50
Leeuw pils heeft een fris aroma en een lichte moutige aanzet die evolueert ineen zachte, evenwichtige smaak om te
eindigen in een frisse bitterheid. 5 vol.% alc.

Tongerlo blond (van ’t vat) € 2,95

Alle bieren van Tongerlo ondergaan een hergisting in de fles. Deze hergisting versterkt het aroma en de smaak van
het bier. Tongerlo Blond is een koperkleurig bier met een aroma van honing, een volmondige smaak, eindigend met
een zacht uitvloeiende afdronk. 6 vol. % alc

Tongerlo Bruin (fles) € 3,50

Alle bieren van Tongerlo ondergaan een hergisting in de fles. Deze hergisting versterkt het aroma en de smaak van
het bier. Tongerlo Blond is een roodbruin bier met een zoetig aroma, een volle smaak en een licht geroosterde
afdronk.6,5 vol. % alc

Tongerlo Prior (fles) € 3,75

Een krachtig bier, met een goudgele kleur en een romige schuimkraag. Het aroma is kruidg en wordt gekleurd door
fruitige toetsen. De volmondige smaak wordt gekenmerkt door een zachte aanzet die uitvloeit en een aangename
bitterheid. Wordt geserveerd met gistglaasje. 9 vol. % alc

Charles Quint Robijn Rood (fles) € 3,50

Een donkerbier van hoge gisting met koperrode toetsen en een verhoogd alcoholgehalte, met een zoetig en fruiting
aroma, een zachte en volle smaak en een zoethoppige afdronk. 8,5 vol % alc

Charles Quint Goud Blond (fles) € 3,25

Een krachtig blond bier van hoge gisting, met een kruidig hoparoma, een zoete smaak en een
aangenaam droge bittere afdronk.

Mystic Witbier met krieken (fles) € 2,95

Een heerlijk fruitbier dat de krachtige smaak van de kriekvrucht (25% kriekensap) versmelt met de verfrissende
eigenschappen van een gefilterd witbier. Een fruitzure aanzet vloeit zachtjes over in een lichte zoete, doch niet
kleverige afdronk. 3,5 vol%

White by Mystic (fles) € 2,95

White by mystic plaatst de essentie van witbier op de voorgrond: dorstlessend met een vol, aangenaam mondgevoel.
De subtiele toetsen van koriander en sinaasappelschil zorgen voor een verfijnd kruidig aroma. Het hoge
gistingsproces voegt daaran nog enkele vluchtige, fruitige componenten toe. Dit licht troebel tarwebier lest niet
alleen de dorst, maar verwent tevens de smaakpapillen. 5,1 vol. % alc

Huiswijn
Witte wijn (droog en zoet) Rosé en Rode wijn.
Per glas € 2,75 Per fles € 13,75

