
BIERKAART

Bieren van de tap  
Brand Pilsener  
Brand Wisseltap  
Chouffe Wisseltap  
Affligem Wisseltap  
Wisseltap  

Bieren op fles  
Brouwerij ‘t IJ IJwit  
Affligem Blond  
Affligem Dubbel  
Affligem Tripel  
La Chouffe  
Duvel  
Liefmans Fruitesse “On the Rocks”  

Alcoholvrije bieren  
Heineken 0.0  
Amstel Radler 0.0  
Liefmans Alcohol Free  

De familiebrouwerij Achouffe, gelegen in het groene hart van de Belgische Ardennen,  
is gespecialiseerd in het brouwen van speciale hoge kwaliteitsbieren. De typische smaak en de 
inmiddels wereldberoemde kabouters hebben ervoor gezorgd dat de frisse blonde La Chouffe 

inmiddels tot één van de grootste speciaalbieren behoort. Ook de kabouters van Achouffe wilden 
al vlug andere horizonten ontdekken en naast de drie vaste toppers worden er in de seizoenen nog 

verschillende Chouffe bieren gebrouwen, die samen een volwaardig assortiment vormen.

Familiebrouwerij Achouffe



Chouffe wisselkraan
Voor de afwisseling variëren wij graag met de diversen 
soorten bier van brouwerij Chouffe. Denk hierbij aan de 
seizoensbieren van het voorjaar, de zomer, de herfst en 
de winter. Maar wist u dat Chouffe ook een echte IPA 
of een mooi kersenbier heeft? Vraag onze medewerkers 
wat er op dit moment verkrijgbaar is op de Chouffe 
wisseltap.

Duvel
Laat je verleiden door dit natuurlijke bier met een 
subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en een 
uitgesproken hopkarakter. Het unieke brouwproces, dat 
zo’n 90 dagen duurt, garandeert een delicate pareling 
en een verfrissende doordrinkbaarheid. Samen met de 
kenmerkende grote schuimkraag en het speciale glas 
maakt Duvel van ieder moment een genietmoment. 8.5% 
alc. vol.

Brouwerij ‘t IJ IJwit
IJwit is een stevig witbier dat gevaarlijk lekker 
doordrinkt. Het is licht troebel en mooi goud van kleur 
met een heerlijke zachte schuimkraag. De smaak is 
heerlijk fris en de toevoeging van korianderzaad en 
citroen zorgen voor licht kruidige en citrusachtige tonen. 
Door de fijne, lichtzoete afdronk is IJwit een geweldige 
dorstlesser. 6.5% alc. vol.

Liefmans Alcoholvrij
Zin in wat sprankelend plezier zonder alcohol? Trakteer 
jezelf dan op Liefmans Fruitesse Alcohol Free! Als echte 
Liefmans Fruitesse laat deze frisse, fruitige drank je 
volop genieten van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en 
aardbei. Denk eraan: ook deze Liefmans drink je altijd 
on the rocks.

La Chouffe
De magie van de Ardennen komt naar voren in dit 
hoogblonde bier uit het Ardens dorpje Achouffe. La 
Chouffe is een blond niet gefilterd bier. De smaak is 
fris en licht fruitig, door toevoeging van koriander. En 
ja, wordt het bier nu wel of niet gebrouwen door de 
kabouters? 8% alc. vol.

Liefmans Fruitesse On the Rocks
Liefmans is een cult brouwerij uit de streek van Gent die 
bekend is om haar heerlijke fruitbieren. De smaak van 
Liefmans Fruitesse is licht zoet met fruitige accenten 
van aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes. Dit fris 
rode bier komt helemaal tot zijn recht in het Liefmans 
tumbler glas gevuld met lekker veel ijs! 3.8% alc. vol.


