
               FRUITIG & FRIS

BRAND WEIZEN
Gebrouwen volgens traditioneel Beiers
recept. Smaakvol door de Saazerhop,
mineraalwater en tarwe. Fris met zachte
afdronk.

Alc. 5.1%

WIECKSE WITTE
Wieckse Witte is een verfrissend witbier,
heerlijk zacht van smaak. Volledig
gebrouwen op zonne-energie.

Alc. 5%

SEIZOENSBIEREN

BRAND LENTEBOCK
Lentebock is gebrouwen met gebrande
moutsoorten. Dit bier dankt zijn frisse
smaak aan de hop en de fruitige smaken
van de gist.

Alc. 6.5%

HEINEKEN TARWEBOK
Kruidige herfst tarwebock, volle
zachtzoete smaak.

Alc. 6.5%

Resto Gasseling



                     PILSENER

HEINEKEN PILSENER
Fris premium pilsener, lekker
doordrinkbaar, traditioneel recept.

Alc. 5%

WARSTEINER Weet u dat de bieren van Brand bij de oudste
bierbrouwerij van Nederland worden gebrouwen?
In het Zuid-Limburgse Wijlre brouwt Brand sinds

1340 smaakvolle pilseners en karaktervolle
speciaalbieren. Brand heeft een grote passie voor

het brouwen van ambachtelijk bier. Daarom
stimuleren we met onze jaarlijkse Brand

Bierbrouwwedstrijd enthousiaste thuisbrouwers.
Winnaars van de afgelopen jaren zijn Brand

Zwaar Blond (2013), Brand IPA (2014) & Brand
Saison (2015).

KRACHTIG & BLOND

BRAND IPA
Brand IPA, winnaar van de Brand
Bierbrouwwedstrijd 2014, kenmerkt zich
door een citrusachtige smaak met een
zacht bittere afdronk.

Alc. 7%

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%

0.0%

AMSTEL 0.0%
Alcoholvrije pilsener, moutzoetige smaak
en licht bittere afdronk.

Alc. 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%

RIJK & DONKER

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

Alc. 6.8%

PALM
Ale, volmondige karamelsmaak,
bitterzoete afdronk.

Alc. 5.2%

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.

FRUITIG & FRIS

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

Alc. 2%

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

Alc. 4%


