EINDELOOS

Weet u dat de oorsprong van Affligem bijna 1000 jaar
teruggaat? De Abdij van Affligem is in 1074 gesticht en ligt
in het hart van België in een streek die bekend staat om
zijn rijke en veelbewogen historie. Affligem - winnaar van
vele prestigieuze prijzen - wordt met passie en toewijding
gebrouwen volgens een ambachtelijke traditie die ver
teruggaat.

PILSENER
HEINEKEN PILSENER

AMSTEL 0.0%

Fris premium pilsener, lekker
doordrinkbaar, traditioneel recept.

Alcoholvrije pilsener, moutzoetige
smaak en licht bittere afdronk.

Alc. 5%

Alc. 0%

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%

AFFLIGEM TRIPEL
Abdijbier met intense aroma s van
mout en rijp fruit. Een karaktervol bier
met een rijke smaak en een fijnbittere
afdronk.
Alc. 9%

RIJK & DONKER

WIECKSE WITTE

0.0%

AMSTEL RADLER 0.0%
Radler 0.0%. De verfrissende mix van
alcoholvrij Amstel bier en
citroenwater. Lekker op elk moment
van de dag.
Alc. 0%

Wieckse Witte is een verfrissend
witbier, heerlijk zacht van smaak.
Volledig gebrouwen op zonneenergie.
Alc. 5%

WIECKSE ROSÉ
Wieckse Rosé is een heerlijk zacht en
fruitig witbier met een friszoete
smaak. Volledig gebrouwen op
zonne-energie.

Kent u het verhaal achter Amstel Radler? Op een
zomerse dag in 1922 werd in het Beierse café van
Xaver Kugler, Radler geboren. Door een
wielerronde kreeg Xaver het zo druk dat zijn
voorraad bier dreigde op te raken. Hij mixte
sprankelend citroenwater met bier en
presenteerde het als de drank voor de Fahrradler
ofwel fietsers. Amstel Radler is sinds de
introductie de meest geliefde Radler van
Nederland.

Alc. 4%

SEIZOENSBIEREN
AMSTEL BOCK
Bockbier, stevige mildzoete smaak,
afdronk met toon van chocolade.

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

Alc. 2%

AFFLIGEM DUBBEL

DESPERADOS

Abdijbier met een kruidig aroma van
kruidnagel en karamel. Een
karaktervol bier met een
zachtmoutige smaak en een zoet
karakter.

Desperados is bier verrijkt met de
smaak van Tequila. Het ultieme
drankje om je avond een extra boost
te geven!

Alc. 6.8%

Alc. 5.9%

Alc. 7%

