
La Trappe Trappist draagt het exclusieve label Authentic Trappist Product. 

Een garantie dat het trappistenbier onder toezicht van monniken wordt 

gebrouwen binnen de muren van het klooster en dat een deel van de opbrengst 

naar goede doelen gaat. Puur en eerlijk. En dat proef je.

Flesbieren

Onze bieren

Geen 18, geen alcohol

Bitterheid

Donker, complex, krachtig

Stoofschotels, vleesgerechten

LeFort (9.0%)
Donker en complex degustatiebier van hoge 
gisting met nagisting op fles. Bier met een zoet 
aroma, een krachtige body vol zoete tonen van 
chocolade en karamel en een lange afdronk.

Bitterheid

Stevig, fruitig, fijne bitters

Curry, lamsvlees, eendenborst

Tripel LeFort (8.8%)
Krachtig blond bier met hergisting op fles. Vol en 
zoet met een stevige, romige body vol tonen van 
gekarameliseerd steenfruit, honing en een fijne, 
droog-bittere afdronk.

Bitterheid

Roodbruin, complex, vineus, fris

Jonge kaas, varkensvlees, hazenrug

Rodenbach Grand Cru (6.0%)
Roodbruin foederbier met een vineus aroma en 
een zachtzure fruitige smaak. De langdurige 
houtrijping zorgt voor een complex, rond 
karakter met vanille, esters en een fluweelzachte 
afdronk.

Bitterheid

Roodbruin, zachtzuur, rood fruit

Gevogelte, rood fruit, crême brulée

Rodenbach Classic (5.2%)
Roodbruin foederbier met een zacht zoetzure 
smaak van roodfruit. De rijping op eikenhout 
geeft het bier een complex karakter en een 
zachte afdronk.

Bitterheid

Amber, doordrinkbaar, volle smaak

Varkensvlees, oude kaas

Palm (5.2%)
Speciaal amberkleurig bier, vlot doordrinkbaar 
en vol van smaak. Aromatisch en hoppig op 
de neus, honingzoet en zacht van smaak met 
fruitige gistingsaroma’s.

Bitterheid

Fris, lichtzoet, moutig, bitter

Mexicaans, gegrilde kip, braadworst

Maallust Vienna (5.0%)
Doordrinkbaar en fris koperkleurig bier van lage 
gisting met een uitgesproken karakter. Het bier 
begint met lichtzoete gebrande mout, en besluit met 
een drogere afdronk met stevige, ronde hopbitters.

Bitterheid

Amber, toast, karamelmout, fruit

Eend, calabres-kaas, Ibericó ham

Moritz Epidor (7.2%)
Amberkleurig Catalaans speciaal bier. Fris en 
smaakvol met toast en steenfruit op de neus, 
gekarameliseerde mouten en lichte fruitzuren op het 
palet. Aangename bitters in de semi-droge afdronk.

Bitterheid

Fris, aromatisch, citrus, granen

Rotisserie kip, paella, tapas

Moritz (5.4%)
Dorstlessend Spaans pilsener gebrouwen in het hart 
van Barcelona. Aromatisch met een medium body 
en subtiele tonen van citrusfruit en zoete granen. 
Lichte, fijne hopbitters in de zachte afdronk. La Trappe Quadrupel Bitterballen

Vraag naar ons assortiment bittergarnituur.

Bitterheid

Stevig, fruitig, bitter

Aziatische keuken, visgerechten

Omer Traditional Blond (8.0%)
Blond bier van hoge gisting met nagisting 
op fles. Krachtig en fris blond bier met een 
verfijnd fruitig aroma, een stevige body en 
een subtiele bitterheid in de afdronk.

Wisselfles
Vraag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op fles.

Het Dunkelweizen Bier Vandeoirsprong (6.5%)
Een ongefilterd bier van hoge gisting, met een volromige smaak. De speciale stofgist, 
die altijd nodig is om een Weizen bier te maken, zorgt voor fijne tonen van fruit en 
kruidnagel. Het gebruik van 50% tarwemout zorgt voor een broodachtige smaak. De 
kleur wordt veroorzaakt door het gebruik van speciaalmout, dat bekend staat om zijn 
karamelachtige eigenschappen.

O.P.A Vandeoirsprong (6.1%)
Hoppig bier met een knipoog naar de populaire bierstijl I.P.A. Een eigenzinnig 
dryhopped amber bier met Cascade en Hallertau Blanc. Beide hopsoorten staan 
bekent om hun uitgesproken smaken. 

Het Weizen Bier Vandeoirsprong (5.6%)
Een prachtig tarwebier volgens de typische Duitse regels en traditie gebrouwen. Licht, 
goed doordrinkbaar bier met precies de goede fruittinten. Vol en romig van smaak. 
Proeven is geloven.

Maallust Spelt (5.5%)
De Pauper is een lichtblond speltbier. Het is een smaakvol, fris bier met een subtiele, 
hoppige afdronk. Spelt is één van de oudst bekende tarwegewassen; duizenden jaren 
geleden werd het al geteeld. Dankzij dit bijzondere graan krijgt de Pauper haar stevige, 
karakteristieke smaak. 



Tapbieren

Flesbieren

Bitterheid

Licht, fruitig, granen

Pittige gerechten, gegrild vlees

Bavaria (5.0%)
Een verfrissend, zuiver en goed door-drinkbaar 
pils met tonen van granen en fruit. Dorstlessend 
helder lichtblond bier met een aangename bitter 
in de afdronk. 

0.25 Ltr / 0.5 Ltr

Bitterheid

Fris, moutig, prikkelend

Zalm, witvis, garnalen

La Trappe Witte Trappist (5.5%)
Het enige trappistenwitbier ter wereld. 
Lichtblond, troebel en met een stevige, vaste 
schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig, en 
prikkelend door het koolzuurgehalte. 

Bitterheid

Blond, moutig, zoet, bitter

Lichte visgerechten, varkensvlees

La Trappe Blond (6.5%)
Goudgeel trappistenbier met een witte 
schuimkraag en een rijke smaakbeleving. 
Een toegankelijk, prikkelend bier met een 
licht zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Bitterheid

Stevig, volmout, karamel

Gegrild vlees, stoofpotten

La Trappe Dubbel (7.0%)
Klassiek donkerbruin trappistenbier met een 
ivoorkleurige schuimkraag. Een vol moutige 
en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete 
invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

Bitterheid

Sterk, blond, eikenhout, rond

Foie gras, harde kaas, chocolade

Cornet (8.5%)
Sterk blond bier gerijpt met eikenhout. Aromatisch 
met bloemige-, fruitige- en gisttonen. Romig en 
rond met een lichtzoet palet vol fruitige hoppen 
en gisten, vanille-houttoetsen en zachte bitters.

Wisseltap 1
aag naar ons wisselend assortiment speciale bieren op tap.

Bitterheid

Blond, zoet, fruitig, bitter

Eendenborst, lam, Indiaas

La Trappe Tripel (8.0%)
Klassiek en krachtig trappistenbier. Goudblond 
met een witte schuimkraag. Een volle smaak 
met een kandijzoet en licht moutig karakter.

Bitterheid

Donker, zwaar, stevig, zoet

Stoofpotten, spareribs

La Trappe Quadrupel (10.0%)
Het originele, donkere trappistenbier, zwaar 
en stevig met een volle, verwarmende, intense 
smaak. Moutig met zoete tonen van dadels, 
vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk.

Bitterheid

Fris, doordrinkbaar, biologisch

Frisse salades, pasta’s

La Trappe PUUR (4.7%)
Biologisch trappistenbier met een mooie, 
vaste schuimkraag. Lichtblond, fris-hoppig en 
met een droge en licht moutige smaak. Een 
smaakvol alternatief voor traditionele pilseners.

Bitterheid

Fruitig, stevig, karamel, bitter

Carpaccio, gegrilde gerechten

La Trappe Isid’or (7.5%)
Amberkleurig trappistenbier met een gebro-
ken witte schuimkraag. De harmonieuze smaak  
begint fruitig en gaat over in moutige karamel; een 
perfecte balans tussen complexiteit en eenvoud.

Bitterheid

Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

Frisse salades, zalm

Bavaria 0.0% Wit (0.0%)
Fris en fruitig  geheel alcoholvrij, troebel witbier 
met een kruidige ondertoon. Dorstlessend en 
soepel alcoholvrij witbier met een volle smaak 
en zachte dronk. 

Bitterheid

Biersmaak, doordrinkbaar, 0.0%

Pittige gerechten, gegrild vlees

Bavaria 0.0% Original (0.0%)
Verfrissend geheel alcoholvrij pilsener met 
de authentieke, volwaardige biersmaak van 
Bavaria. Dorstlessend en goed doordrinkbaar 
met een rijke smaak en een stevige afdronk.

Bitterheid

Fris, zoet, citroen, bite

Frisse salades, kip,  garnalen

Bavaria Radler Lemon (2.0%)
Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters 
en Bavaria bier. Friszoete dorstlesser met 
natuurlijke vruchtensappen, onvervalst 
bierkarakter, alcoholbite en frisse afdronk.

Bitterheid

Friszoet, citroen, bier, 0.0%

Frisse salades, kip,  garnalen

Bavaria 0.0% Radler Lemon (0.0%)
Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije 
bierdrank op basis van bruisend natuurlijk 
citroenwater en Bavaria bier. Fris-zoet, licht, 
granig en fruitig en bovenal verfrissend.

Bitterheid

Volmout, rijk, helder

Pittige gerechten, gegrild vlees

Swinckels’ - Superieur Pilsener (5.3%)
Dorstlessend superieur volmout pilsener 
gebrouwen met Cascade-hop uit de Amerikaanse 
Yakima-vallei. Rijk en helder, kruidig en fruitig, 
zachte afdronk met verfijnde bitters.

Bitterheid

Fris, citrusfruit, zachtbitter

Visgerechten, frituursnacks, pizza

De Molen Op & Top (4.5%)
Goed doordrinkbaar blond bier met een vriendelijk 
alcoholpercentage. Interessante dorstlesser met 
een fris aroma van citrusfruit, een medium body 
en een stevige, zachtbittere afdronk.

Bitterheid

Gehopt, fruitig, bitter, droog

Aziatische, kruidige gerechten

De Molen Vuur & Vlam (6.2%)
Zwaar gehopte India Pale Ale met een 
bloemig, fruitige neus. Vuur & Vlam heeft een  
fruitig en granig palet welke gebalanceerd 
eindigt in een bittere en droge afdronk.

Bitterheid

Framboos, zoet, fris, fruitig

Gevogelte, fruitige desserts

Rosé Max (4.5%)
Fris en fruitig rosékleurig bier van spontane 
gisting, verfijnd met zoete aroma’s van 
frambozen en een frisse zoet-zure smaak 
door 10% natuurlijke vruchtensappen.

Bitterheid

Fruitig, zoet, fris, krieken

Gevogelte, vanilledesserts

Kriek Max (3.5%)
Helder, donkerrood kriekbier van spontane 
gisting met een zoet en fruitig aroma en een  
fruitig zoet-zuur palet door toevoeging van 
25% natuurlijke kriekensappen.

Wisseltap 2
Vraag naar ons wisselend bier van Bierbrouwerij De Vleeghel


