ANTON's bierkaart
Hertog Jan Pilsener (5,1%) is een stevig goudblond bier met een mooie, dichte schuimkraag, een
volle smaak en een aangenaam bittere afdronk

€

2,60

Weihenstephaner Hefeweissbier (5,4%) wordt vaak gezien als de Moeder van alle Weizenbieren.
Deze topper wordt over de hele wereld bejubeld. Niet voor niets, want het is een geweldig bier
met een volle body, fruitige aroma's van banaan en natuurlijk het kenmerkende kruidnageltje.

€

3,80

Augustijn Blond (7,0%) is een vol en rijk kloosterbier met een donkere goudbruine kleur. Een
subtiele hoppige smaak met moutige ondertoon en lichte accenten van vanille en fruit. De zachte
afdronk is vrij lang en geeft je een aangename bitterheid op de tong.

€

4,80

Hertog Jan Karakter (7,5%) is een verrassend, krachtig degustatiebier met een fruiting smaak met
volwassen bittertonen. Smaak: Hoppig met toetsen van karamel en bosvruchten.

€

3,80

Hertog Jan Dubbel (7,3%) is een traditioneel donker bier van hoge gisting met een rijk moutig
karakter en een zoete afdronk. Smaak: Rijk, moutig, notig en zoet, met een subtiel vleugje alcohol.

€

3,80

Hertog Jan Tripel (8,5%) is een degustatiebier van hoge gisting met een moutig tot zoete smaak,
met een zachte bitterheid. Smaak: Moutig met een zachte bitterheid; fruitige smaak van limoen;
tonen van karamel en honing.

€

3,80

Leffe Tripel (8,5%) is een traditioneel, hoogblond abdijbier dat nagist op de fles en een
rijkgeschakeerd aroma bevat. Smaak: Evenwicht tussen bitter en zoet; tonen van banaan, perzik
en rijpe ananas.

€

4,50

Leffe Bruin (6,5%) is een authentiek abdijbier met een diepe, herfstbruine kleur en een volle,
lichtzoete smaak van karamel en chocolade, beide te danken aan de donkergebrande mout.
Smaak: Licht-zoet, met tonen van karamel en boterbabbelaar; met een vleugje koffie en
chocolade

€

4,00

Leffe Radieuse (8,2%) is een amberkleurig abdijbier, rijk aan aroma’s, complex en heerlijk
verfijnd. Smaak: Complex, uitgesproken bitter, fruitig; lichte tonen van gedroogde hop

€

4,20

Franziskaner Weissbier (5,0%) is een weizen bier uit Duitsland. Dit bier is gekenmerkt door zijn
frisse, kruidige en fruitige. Smaak: Het is romig met weelderig schuim.

€

5,20

Beck's Green Lemon (2,5%) Gemengde bierdrank met een frisse limoensmaak. Smaak: Fris en
licht-zoet.

€

3,20

Deze smaakvolle IPA (5,9%) van Goose Island Brewery in Chicago is vol van smaak met aroma's
van perzik en ver weg wat dennennaalden. De hopbitterheid komt je tegemoet bij het inschenken
en proef je ook direct terug in de eerste slok.

€

5,20

Tripel Karmeliet (8,4%) is een wereldberoemde Tripel gebrouwen van gerst, tarwe en haver. De
goudgele bier heeft een enorme fluffy schuimkraag en zit vol verfijnde fruitige aroma's. Als bij de
eerste slok weet je waarom deze Tripel zo hoog aangeschreven staat bij bierliefhebbers uit de
hele wereld.

€

4,80

Pauwel Kwak (8,4%)is een iconisch amberkleurig bier van Brouwerij Bosteels. Smaak: Zacht,
zoet fruitig met karamel, noga, zoethout en subtiele bittere afdronk

€

5,50

Corona Extra (4.6%) van Grupo Modelo is een bier van lage gisting. Het bier heeft een frisse en
zoete smaak.

€

4,10

Scotch CTS is een scotch ale, een stevige jongen met 7,2% alcohol. CTS staat voor Crowned Trees
Scotch. De gekroonde bomen vind je terug in het wapenschild van de Brusselse gemeente Vorst,
waar brouwerij Wielemans ooit dit bier brouwde.

€

4,50

La Trappe Isid'or. (7,5%) Dit trappistenbier is vernoemd naar Isidorus, de eerste brouwmeester
van het klooster. Het is toegankelijk en vriendelijk. Tegelijkertijd ontdek je steeds weer nieuwe
smaken en aroma's. Smaak: zoet, moutig en kruidig.

€

4,50

Omer Traditional (8%) is een plaatje om te zien; een mooi goudgeel bier met een romige witte
schuimkraag. Dit prachtig blonde bier is gebrouwen met drie verschillende hopsoorten, uit drie
landen: Duitsland, Tsjechië en Slovenië.

€

4,50

Lefort Tripel (8,8%) is een zoete Tripel van Brouwerij Omer Vander Ghinste. Smaak: Zacht, zoet
en krachtig

€

5,00

Het Uiltje Bird of Prey (5,8%) is weer zo karaktervolle India Pale Ale met duidelijke 'Uiltjesignatuur'. Krachtig en smaakvol met een uitgesproken hopkarakter. Het tropisch fruit komt je
tegemoet.

€

5,00

Saison Dupont wordt nog steeds gezien als het schoolvoorbeeld voor de bierstijl Saison. De kleur
is koperblond, het heeft verfijnde hoparoma's en een kenmerkende droge bitterheid. Dit is één
brok Belgische biergeschiedenis, een absolute klassieker.

€

4,70

Rodenbach FruitAge (3,9%) is een zachtzuur doordrinkbaar fruitbier. Heerlijk verfrissend met
aroma's van rood fruit.

€

4,00

Liefmans Fruitesse (3,8%) is een heel fruitig bier. De smaak is licht zoet met fruitige accenten van
aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes.

€

4,00

De cider van Magners (4,5%) wordt gemaakt met zeventien verschillende appelrassen. De cider
rijpt twee jaar lang in eiken vaten. Dit kan korter, maar deze rijpingstijd zorgt voor de unieke
smaak van Magners. Magners is de enige echte Ierse cider en is beter toegankelijk dan de meeste
Engelse ciders.

€

4,50

Paulaner Hefe Weissbier ( is een Weizen volgens klassiek Duits recept en gebrouwen volgens het
Duitse Reinheitsgebot. Het ongefilterde tarwebier is vol van smaak en heeft aroma's van bananen
en bananenschuimpjes.

€

5,20

Rodenbach Classic (5,2%) is het originele Vlaams Roodbruin bier. Zachtzuur van smaak met
unieke fruittonen dankzij de rijping op eikenhouten vaten.

€

4,00

Grapefruit en bloemen dat zijn de kenmerkende aroma's van 't IJ IPA. Dit blonde bier met veel hop
heeft een afwijkend etiket. De smaak is vooral fruitig en bitter, waarbij de fruitige nasmaak lang
blijft hangen.

€

5,00

Stone Brewing IPA (6,9%) is een zogenaamde West Coast IPA, gebouwen met bakken vol hop
afkomstig van de Amerikaanse Westkust. Stone brouwt met een heel eigen filosofie en eigen
signatuur. Zij redeneren dat als je dit bier niet lekker vindt, dan is het niet voor jou gemaakt.

€

5,80

Franziskaner Weissbier Alkoholfrei (0,5%) is een alcoholvrij tarwebier. Het bier is gebrouwen
met natuurlijk ingrediënten: gerstemout en tarwemout, geselecteerde hoppen en kristalhelder
brouwwater. Fruitige aroma's met een frisse, fruitige, licht zoete smaak.

€

5,20

Beck's Pilsener (0,0%) is een Duitse pilsener met een geheel eigen, karakteristieke smaak. Het is
een verkwikkende dorstlesser, die uitstekend smaakt in de zon op het terras

€

3,20

Beck's Green Lemon Zero (0,0%) Gemengde bierdrank met een frisse limoensmaak. Smaak: Fris
en licht-zoet.

€

3,20

Leffe Blond 0.0% is een blond alcoholvrij bier. Het is het eerste abdijbier dat geheel zonder
alcohol is gebrouwen. 'Het alcoholvrije bier blijft trouw aan de kwaliteit en authenticiteit van de
bekende alcoholhoudende bieren

€

4,20

