
Woerdensport

Loopt het water je al in de mond? De kans is
groot dat het antwoord ‘ja’ is! We waarderen
de momenten met goede vrienden en
familie, met heerlijk eten en drinken meer
dan ooit. Bij Italianen stroomt deze levensstijl
door hun aderen. Hoogste tijd om de kunst
van onze Italiaanse vrienden af te kijken. Birra
Moretti is Italiaans voor genieten. Genieten
van de kleine momenten in het leven. Écht
genieten, met vrienden en familie. Want het
leven vier je samen. La vita è bella!



PILSENER

HEINEKEN 
PILSENER 5%
Heineken, het meest
verfrissende pilsener.
Dankzij de licht fruitige
smaak die perfect in
balans is met de bitterheid
van de hop.

PILSENER

BIRRA 
MORETTI 4.6%
Birra Moretti is een
authentiek subtiel en fris
bier met een zachte smaak
en wordt al sinds 1859
gebrouwen.

BIRRA MORETTI
Birra Moretti, het favoriete bier van Italianen
én dat zegt veel over de kwaliteit van het
bier. Birra Moretti wordt gebrouwen met
een bijzondere melange van
hoogwaardige hopsoorten wat een
toegankelijk en frisse pils oplevert. Saluté!

KRACHTIG & BLOND

AFFLIGEM 
BLOND 6.8%
Abdijbier met een kruidig,
citrus aroma en een
vleugje vanille. Affligem
Blond heeft een diepe
smaak en een lichte frisse
afdronk.

KRACHTIG & BLOND

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

FRUITIG & FRIS

AFFLIGEM BELGISCH 
WIT 4.8%
Een verfrissend witbier
gekruid met
sinaasappelschil en
koriander. Het heeft een
zachte, rijke smaak en is
verrassend doordrinkbaar.

FRUITIG & FRIS

TEXELS 
SKUUMKOPPE 6.0%
Texels Skuumkoppe is
tarwebier waaraan diverse
hopsoorten en de
karakteristieke
bovengisting een volle
smaak geven.

FRUITIG & FRIS

DESPERADOS 5.9%
Desperados is bier verrijkt
met de smaak van Tequila.
Het ultieme drankje om je
avond een extra boost te
geven!

LAAG-ALCOHOLISCH

AMSTEL 
RADLER 2%
Radler is de verfrissende
mix van Amstel bier en
citroenwater.

ALCOHOLVRIJ

HEINEKEN 
0.0
Heineken 0.0%, proef de
verfrissing van een
alcoholvrij biertje, dankzij
de karakteristieke
fruittonen en een licht
bittere afdronk.

ALCOHOLVRIJ

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

ALCOHOLVRIJ

BRAND IPA 
0.0%
Alcoholvrije IPA met een
citrusachtige smaak en
zachte bitterheid

HEINEKEN 0.0 & AMSTEL RADLER
0.0%
Een heerlijk verfrissend biertje, maar even
geen alcohol? Probeer Heineken 0.0 of
Amstel Radler 0.0. Gebrouwen met
natuurlijke ingrediënten en de kwaliteit die
je sinds 1873 van ons kunt verwachten.
Proost!

Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol


