Geen 18, geen alcohol

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
Fris, fruitig, kruidig, 0.0%
Frisse salades, zalm

Liefmans Fruitesse 4.2%

Fles

Hoegaarden 4.9%

Fles

Tripel Karmeliet 8.4%

Fles

Westmalle Tripel 9.5%

Fles

Bierkaart

Bavaria 0.0% Fruity Rosé 0.0%
Verfrissend geheel alcoholvrij rosébier met een
verrassende twist van rood fruit. Frambozen,
kersen en bosbessen zorgen voor de rijke
friszoete fruitsmaak van deze dorstlesser.

Bitterheid
Friszoet, fruitig, dorstlesser, 0.0%
Frisse salades, paté, eend

Bavaria 0.0% Mex 0.0%
Bruisend en zonnig geheel alcoholvrij bier met
een subtiele tequila-limoen twist. Helder
goudkleurig alcoholvrij bier met een natuurlijke
friszoete boost van tequila en limoen.

Bitterheid
THL020

Bruisend, tequila, 0.0%

HOLLAND

Frisse salades, Mexicaans

Wisselfles
Vraag naar ons wisselend assortiment
bieren op fles.

NO BACKGROUND/
TRANSPARENT
VERSION

CUSTOMER

BAVARIA

ARTIKEL

THL020

COLOURS
BAVARIA DBLUE

ALWAYS USE A COLOUR PROOF AS A
REFERENCE TO PRINT THE CORRECT
BAVARIA COLOURS.

TAPBIEREN

Bavaria 5.0%

FLESBIEREN

Bavaria 3.3 3.3%

Een verfrissend, zuiver en goed doordrinkbaar pils met tonen van granen en
fruit. Dorstlessend helder lichtblond bier
met een aangename bitter in de afdronk.

Ayinger Bräu-Weisse 5.1%

La Trappe Dubbel 7.0%
Bitterheid
Licht, fruitig, granen

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
Stevig, volmout, karamel

Traditioneel Beiers weizenbier, goed
doordrinkbaar en dorstlessend. Zomers,
bruisend troebel bier vol van smaak met een
fruitige body met een zachte afdronk.

Bitterheid
Bruisend, troebel, fruitig, zacht

33 cl

20 cl • 25 cl • 50 cl

Dorstlessend en zuiver pilsener met een
lager alcoholpercentage van 3,3%. Goed
doordrinkbaar met frisse tonen van granen en
fruit en een vriendelijk zachtbittere afdronk.

Bavaria Oud Bruin 3.0%
Bitterheid
Fris, granen, licht, zacht

Cornet 8.5%
Sterk blond biergerijpt 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.

Sterk, blond, eikenhout, rond

Fruitig, zoet, zachte zuren

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.

Amber,doordrinkbaar,vollesmaak

Helder, Mexicaanse stijl bier. Lichte, zomerse en
frisse interpretatie van pils met kristalhelder
bruisend water. Lichte body van gerstemout
en hop. Afrondend zoete toets van maïs.

Framboos, zoet, fris, fruitig
Gevogelte, fruitige desserts

Blond, moutig, zoet, bitter

Zomers volgouden pilsener, gebrouwen volgens
de Mexicaanse stijl. Goed doordrinkbare en
verfrissend bier met een friszoete bite van
tequila en citrusfruit in de afdronk.

Bitterheid
Lichtzoet, hopaccenten, bite

Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters
en Bavaria bier. Friszoete dorstlesser met
natuurlijke vruchtensappen, onvervalst
bierkarakter, alcoholbite en frisse afdronk.

Bitterheid
Fris, zoet, citroen, bite

Bavaria 0.0% Radler Lemon 0.0%
Bitterheid
Licht, fris, helder, zoet

Claro Tequila Flavoured 5.9%
Bitterheid

Unieke combinatie van saison- en witbier.
Sprankelend, goudkleurig en troebele
doordrinker met een lichtzoete body met
hopaccenten en een stevige bite in de afdronk.

Bavaria Radler Lemon 2.0%
Bitterheid

Claro 4.6%
Bitterheid

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.

Urthel Saisonnière 6.0%
Bitterheid

Rosé Max 4.5%
Bitterheid

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.

Traditioneel gezoet helder bruin bier. Moutig
en karamelzoet op de neus en van smaak. Goed
doordrinkbaar met een stroperige zoetheid
en een vriendelijk alcoholpercentage.

Bitterheid
Zomers, helder, fris, bite

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
Friszoet, citroen, bier, 0.0%

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
Biersmaak, doordrinkbaar, 0.0%

