Welkom bij Boscafé de Busjop in Heythuysen! De Busjop is al
sinds 1918 in gebruik als horecalocatie en staat bekend als hét
ideale start- en eindpunt voor al uw fiets- en wandelroutes.
Sinds de zomer van 2021 ligt de exploitatie in handen van
Mathijs Joosten, voorheen eigenaar van Eetcafé ‘t Raodhoes
in Neer. Wij willen zorgen voor een ultieme Busjop beleving!
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boscafe

Een uniek horeca
etablissement waar men
in de natuur kan genieten
van de heerlijkste spijs
en dranken!
Een café, restaurant en
feestlocatie waar iedereen
terecht kan!

Bourgondische bitterballen

8,00 / 12,00

Bourgondisch gemengde bittergarnituur
 of 12 stuks met chilisaus en mosterd
8
Nacho’s

8,00 / 12,00

Boerenbrood met kruidenboter

4,00

Busjop plank

26,50

Kaasplateau
Drie soorten kaas met Limburgse appelstroop, vijgen en noten
Kaas & worst plankje

13,50

Flammkuchen traditioneel

13,00

Gemarineerde groene olijven (50gr)

2,50

8 of 12 stuks met mosterd en mayonaise

Met cheddar kaas, gehakt, crème fraîche, guacamole, rode ui en bosui
Met Busjop-dip en tapenade

Belegen kaas, worst, bitterballen, gemengde snacks, kommetje nacho’s,
groene olijven en brood met kruidenboter (ook vega variant mogelijk)

Met wildworst, belegen kaas, augurk en zilveruitjes
Met spek, rode ui, bosui en Emmentaler kaas

11,50

7,50

Sandwich Carpaccio (100gr)

15,50

Sandwich tonijn

14,50

Stokbrood met pittige kip

12,50

Klassieke pistolet met curryworst

13,50

Waldkorn brie

11,50

Tosti ham & kaas

6,95

Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise
Met kappertjes, rode ui en salade
Met champignons, rode ui, bosui en tortillachips
Met uiencompote, gebakken uitjes en frietjes
Met cranberry, gegrilde groenten en notenmix
Zoals je hem gewend bent

Busjop burger (200gr)

17,50

Brioche bol met een runderhamburger,
cheddar kaas, uiencompote, augurk,
peppadew mayonaise, tomaat, gebakken
uitjes en frietjes

Varkenssaté (200gr)

Twaalf uurtje
17,50

11,00

11,00

Twee kaas-rucola kroketten met mosterd.
Keuze uit brood of friet met mayonaise

Gebakken kippenlever

Op boerenbrood met jagersaus
(Met frietjes erbij +2,50)

12,

50

14,50

Soep van de dag, boerenbrood belegd met
boerenachterham en belegen kaas, gebakken ei
en een Bourgondische kroket met mosterd

Uitsmijter de Busjop

Twee Bourgondische kroketten met mosterd.
Keuze uit brood of friet met mayonaise

Vega kroketten

11,00

Gyros van oesterzwammen en een frisse salade

Met satésaus, atjar, kroepoek, notenmelange,
gebakken uitjes, salade en frietjes

Bourgondische kroketten

Pitabroodje gyros

14,50/ 16,50

Keuze uit 3 of 5 eieren met 2 sneden
boerenbrood belegd met coburgerham
en belegen kaas

Wildstoof de Busjop

19,50

Pannetje met stoof geserveerd met
een salade, frietjes en mayonaise

Bosburger

17,50

Brioche bol met een gebakken vegaburger,
cheddar kaas, uiencompote, augurk, peppadew
mayonaise, tomaat, gebakken uitjes en frietjes

Soep van de dag*

Wisselende huisgemaakte soep

6,90

(Vraag onze medewerkers)

Tomatensoep*

6,50

Krachtige wildbouillon*

6,50

Tafelbrood

3,50

Flammkuchen traditioneel

13,00

Flammkuchen duo

16,50

Huisgemaakte tomatensoep met basilicumolie en croutons
Met duif, bosui en oesterzwam
Geserveerd met Busjop-dip

Met spek, rode ui, bosui en E
 mmentaler kaas
Met pulled zwijn, zuurkool en paddenstoelen
Met gerookte zalm en rode ui

Salade vis*

15,50

Salade pompoen*

15,50

Salade pikante kip*

15,50

Carpaccio traditioneel (100gr) (geen maaltijdsalade)

15,50

Gemarineerde zalm met drie gebakken gamba’s,
kapperappel, rode ui en een dressing van mosterd en dille
Met cranberry, oesterzwam, granaatappel en amandel
Met champignons, rode ui, bosui en tortillachips
Van rund met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en rucola
Advies: Neem er een Lindeboom Pils (5%) bij

* Geserveerd met ambachtelijk brood
van bakkerij Jacobs uit Panningen
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voorgerechten
Soep van de dag

Wisselende huisgemaakte soep

hoofdgerechten
6,

90

(Vraag onze medewerkers)

Tomatensoep

Huisgemaakte tomatensoep met
basilicumolie en croutons

Carpaccio traditioneel

Van rund met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en rucola

6,50

15,50

* Als voorgerecht of maaltijdsalade
te bestellen.

Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola en truffelmayonaise

Busjop burger 200gr. 		17,50

11,50 / 15,50
Gemarineerde zalm met drie gebakken
gamba’s, kapperappel, rode ui en een
dressing van mosterd en dille
Met spek, rode ui, bosui en
Emmentaler kaas

Soep van de dag, boerenbrood belegd
met boerenachterham en belegen kaas,
gebakken ei en een Bourgondische
kroket met mosterd

Sandwich carpaccio 100gr. 		15,50

Salade vis*

Flammkuchen traditioneel

Twaalf uurtje 		14,50

13,

00

Brioche bol met een runderhamburger,
cheddar kaas, uiencompote, tomaat,
peppadew mayonaise, augurk, gebakken
uitjes en frietjes
(Ook als vega-variant mogelijk)

Varkenssaté 		17,50
Met satésaus, kroepoek, notenmelange,
atjar, gebakken uitjes, salade en frietjes

Bourgondische kroketten 		11,00
Twee Bourgondische kroketten met mosterd.
Keuze uit brood of friet met mayonaise

Tosti ham & kaas 		6,95

nagerechten
Koffie compleet

Huisgemaakte friandises met een
heerlijk kopje koffie of cappuccino

Kaasplateau

Drie soorten kaas met Limburgse
appelstroop, vijgen en noten

6,50

13,50

lekker wild!
Carpaccio traditioneel* (100gr)

15,50

Van rund met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola
Advies: Lang zal die leven Amber (7,8%)

Val-Dieu*

Trio van wild*

17,50

Huisgemaakte wildkroketje met een crème van truffel
Mini brioche broodje met pulled wild zwijn
Wildpaté met een compote van cranberry

13,50

Kaas met honing, tijm, rucola en walnoten
Advies: Gouverneur blond (6,5%)

Nacho’s

11,50

Met cheddar kaas, gehakt, crème fraîche,
guacamole, rode ui en bosui

13,50

Met roompaté, coburgerham, worst, gedroogde
ham, augurk, zilveruitjes en truffelcrème
Advies: Gouverneur dubbel (6,5%)

Bruschetta pomodoro
Met tomaat in knoflookolie en
Provençaalse kruiden
Advies: Cornet (8.5%)

Wisselende huisgemaakte soep

6,90

(Vraag onze medewerkers)

Advies: Saison (5,8%)

Charcuterie plank*

Soep van de dag*

13,50

Tomatensoep*

6,50

Krachtige wildbouillon*

6,50

Huisgemaakte tomatensoep met
basilicumolie en croutons
Met duif, bosui en oesterzwam

*Geserveerd met ambachtelijk brood
van Bakkerij Jacobs uit Panningen.
Al onze gerechten kunnen
sporen van allergenen bevatten.

Klein

Normaal

Voorgerecht

Maaltijdsalade

Salade vis*

11,50

15,50

Salade pompoen*

11,50

15,50

Salade pikante kip*

11,50

15,50

Gemarineerde zalm met drie gebakken gamba’s,
kapperappel, rode ui en een dressing van mosterd en dille
Met cranberry, oesterzwam, granaatappel en amandel
Met champignons, rode ui, bosui en tortillachips

*Geserveerd met ambachtelijk brood
van Bakkerij Jacobs uit Panningen.
Al onze gerechten kunnen
sporen van allergenen bevatten.

Al onze gerechten met een * worden geserveerd
met verse groenten, frietjes en mayonaise

Runderbiefstuk* (200 / 400gr)

23,50 /32,50

Met champignonroomsaus,
peperroomsaus of jagersaus

Advies: Gouverneur dubbel (6,5%)

17,50

Brioche bol met een runderhamburger,
cheddar kaas, uiencompote, augurk,
peppadew mayonaise, tomaat,
gebakken uitjes en frietjes

19,50

Met jagersaus, verse seizoensgroenten
en frietjes

chef s lieveling!
17,50

Brioche bol met een gebakken vegaburger,
cheddar kaas, uiencompote, augurk,
peppadew mayonaise, tomaat,
gebakken uitjes en frietjes
Advies: Lindeboom 0.0%

Schnitzel*
Advies: La chouffe blonde (8,0%)

Advies: La trappe tripel (8%)

Bosburger

17,50

Met satésaus, atjar, kroepoek, notenmelange,
gebakken uitjes, salade en frietjes

(Surf & Turf; drie scampi’s +3,50)
Advies: Gouverneur 140 speciaal (5,5%)

Busjop burger (200gr)

Varkenssaté (200gr)

Wildstoof de Busjop
Pannetje met stoof van ree geserveerd
met een salade, frietjes en mayonaise
Advies: Wild Leven bock (6,5%)

19,50

Gebakken zalmfilet*

22,50

Op de huid gebakken zalmfilet met
Hollandaisesaus geparfumeerd met tomaat
Advies: Witte Busjop (5,2%)

Scampi pan

23,50

Met knoflookolie, tomaat, rode ui,
bosui, salade en friet
Advies: Radler 0.0%

populaire wildgerechten
Hertenbiefstuk*

26,50

Met een saus van rode wijn,
geparfumeerd met pure chocolade
Advies: Tripel karmeliet (8.4%)

Wildzwijnfilet*

25,50

Met een saus van wild en peperkoek

extra

Advies: Gouverneur dubbel (6,5%)

Duo van wild*
Wildzwijnfilet en wildstoof de Busjop
Advies: Gouverneur 140 speciaal (5,5%)

25,50

Supplementen
Seizoensgroenten
Frietjes met mayonaise
Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten

4,50
3,50

Kinderfun box

9,00

Frietjes, mayonaise en appelmoes met keuze
uit frikandel, b
 itterballen of kipnuggets

Tosti van kabouter Josti

6,95

Met jong belegen kaas en boerenachterham

Mini pannenkoekjes

7,50

Met chocoladesaus en poedersuiker

Fish & Chips
Vis met frietjes en mayonaise

12,00

Boerenjongens

8,75

Chocolade moelleux taartje

9,50

Crème brûlée

9,50

Koffie Compleet

6,50

Met advocaat, vanilleroomijs en verse slagroom
Met toffee-bananenijs, karamelsaus en verse slagroom
Met heerlijk speculaasijs en verse slagroom
Huisgemaakte friandises met een heerlijk
kopje koffie of cappuccino

Kaasplateau

Drie soorten kaas met Limburgse appelstroop,
vijgen en noten

13,50
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voorgerechten

Soep van de dag

Wisselende huisgemaakte soep

6,90

Huisgemaakte tomatensoep met
basilicumolie en croutons

Carpaccio traditioneel

Van rund met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en rucola

Salade vis*

Gemarineerde zalm met
drie gebakken gamba’s,
kapperappel, rode ui en een
dressing van mosterd en dille

Salade pikante kip*

6,50

15,50

11,50 / 15,50

11,50 / 15,50
Met champignons, rode ui, bosui
en tortillachips
* Als voorgerecht of maaltijdsalade
te bestellen.

Runderbiefstuk 200gr. / 400gr.
Met champignonroomsaus,
peperroomsaus of jagersaus

(Vraag onze medewerkers)

Tomatensoep

hoofdgerechten

nagerechten

23,50 / 32,50

(Surf & Turf; drie scampi’s +3,50)

Koffie compleet

Huisgemaakte friandises met een
heerlijk kopje koffie of cappuccino

Kaasplateau

Gebakken zalmfilet

22,50
Op de huid gebakken zalmfilet met
Hollandaisesaus geparfumeerd met tomaat.

Drie soorten kaas met Limburgse
appelstroop, vijgen en noten

Busjop burger 200gr.

Met advocaat, vanilleroomijs
en verse slagroom

Brioche bol met een runderhamburger,
cheddar kaas, uiencompote, tomaat,
peppadew mayonaise, augurk,
gebakken uitjes en frietjes

17,

50

Varkenssaté 200gr.

Met satésaus, kroepoek, notenmelange,
atjar, gebakken uitjes, salade en frietjes

17,50

13,50

Boerenjongens

8,75

Crème brûlée

9,50

Met heerlijk speculaasijs
en verse slagroom

(ook als vega-variant mogelijk)

6,50

Coca-Cola / Coca-Cola Zero
Chaudfontaine blauw / rood
Chaudfontaine fles 1 Liter
Sprite
Fanta
Bitter lemon
Tonic
Rivella
Ginger Ale
Jus d’orange
Fuze Tea / Fuze Tea Green
Appelsap
Apfelschorle 0.3 Liter
Fristi / chocomel
Ranja
Verse jus d’orange

2,70
2,70
6,75
2,70
2,70
2,70
2,70
2,85
2,85
2,70
2,85
2,70
2,80
2,80
1,10
6,00

Vlaai van de dag
Luxe vlaai (indien op voorraad)
Verse slagroom

4,00
4,50
0,50

Koffie
Thee
Earl Grey, Rooibos, Citroen, Groene thee

2,50
2,50

Verse muntthee
Verse gemberthee
Verse steranijsthee
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolademelk

3,50
3,50
3,50
2,50
3,60
2,70
3,25
3,25
3,50

Irish coffee, Irish whiskey en slagroom
French coffee, Cointreau en slagroom
Spanish coffee, Tia Maria en slagroom
Italian coffee, Disaronno en slagroom

7,00
7,00
7,00
7,00

bubbels

vol

mondig

fris

Rueda Tresolmos Verdejo, Spanje 32,50 (per fles)
Lichtgeel in kleur. Zeer stuivende neus met venkel, meloen en e
 en frisse kruidigheid.
Extractrijke verfijnde smaak, een goede vulling, m
 et tonen van wit fruit, citrus, anijs en
kruiden. Zeer zacht en verfijnd in de afdronk. Veel smaak met een lange afdronk.

Quartaut Chardonnay, Frankrijk 27,50 (per fles)
Geelgoud van kleur. Expressieve neus van kleine veldbloemen en licht noten.
Volle, soepele smaak met fruit en iets eiken. Zachte structuur, fris en goed in balans.

Rosenhof Chenin blanc, Zuid-Afrika 27,50 (per fles)
Zuiver glas wijn, niet te droog met een mooie ronde smaak. Lekker fris.
Royaal fruit in geur en smaak, sappige structuur en een elegante, droge afdronk.

Cava D’arciac, Spanje 29,00 (per fles)
Bloemen en rijp fruit in het aroma. Zacht droge mousse in de mond met iets appel,
peer en citrusfruit in de smaak, goede vulling, elegant en zuiver.

rose

Principato Pinot Grigio Rosato, Italië 4,00 (per glas)
In zijn neus vol rood fruit van bosaardbeien en iets bloemig.
In de smaak fris rood fruit, licht romig en kruidig en heerlijk soepel
met een verkwikkende afdronk.

fruitig

Pitnauer Zweigelt, Oostenrijk 32,50 (per fles)
Deze Zweigelt Classic is heel typisch: aangename fruiting met een duidelijk
kersenaroma, licht kruidig en ronde tannines. Te serveren bij niet te zware
vleesgerechten, gevogelte en wild zoals eend en ree, pasta’s, risotto’s,
harde en blauwaderkazen.

vol

Thorn-Clarcke, Terra Barossa Shiraz, Australië 27,50 (per fles)
Dieprood, bijna zwarte kleur. In de smaak klassieke kenmerken van de shiraz
als eucalyptus, zwarte bessen, kruidnagel en peper. De smaak is krachtig
en complex met rijpe tannines en zachte afdronk.

vol

Passo del Sud 24,00 (per fles)
30% Primitivo, 30% Negroamaro, 20% Nero di Troia, 20% Merlot. Een intense
geur van kers, rijpe pruim en bessen met toetsen van cacao en vanille.
Een zachte wijn met een fruitige smaak.

Gordon’s Dry Gin
Licor 43
Grand Marnier
Cointreau

3,50
5,50
5,50
5,50

Sherry (dry/medium)
Jonge jenever
Oude jenever
Jägermeister
Schrobbelèr
Jameson Irish whiskey
Bushmills Irish whiskey
Jack Daniels Old No. 7
Remy Martin cognac VSOP

Disaronno
Baileys
Tia Maria
Limoncello

3,80
2,80
2,80
3,00
2,00
5,00
4,50
5,00
5,50

5,50
5,50
5,50
5,50

Lindeboom
Pilsener

Lindeboom
Radler 2.0 (citroen)

Lindeboom
Saison

Gebrouwen met een melange
van de fijnste hopsoorten en
kristalhelder water. Sinds 1870
gebrouwen bij Bierbrouwerij
Lindeboom in Neer.

Vlot drinkbaar, frisblond
bier, fruitig en subtiel hoppig
van smaak. Gebrouwen ter
gelegenheid van het 140 jarig
bestaan van de brouwerij.

Alc. 4,5% vol.

Alc. 2% vol.

Donkerblond, bovengistend
bier, gebrouwen met diverse
moutsoorten en water uit
eigen bron. Fris en fruitig
ongefilterd bier met een
fluweelhoppige afdronk.
Alc. 5,8% vol.

Lindeboom
Oud Bruin

Lindeboom
Radler 2.0 (kersen)

Gouverneur
Tripel

Heeft een milde, zoete en
frisfruitige smaak met een
lichte karameltoets.

Een unieke combinatie van
het fameuze Lindeboom
Pilsener en sprankelende
kersenlimonade. Gekenmerkt
door een friszoete toets van
amarena kers.

Gouverneur Tripel is een
goudblond, licht zoet bier,
gekenmerkt door fijne
hoparoma’s en een
hopbloemige smaak.

Alc. 3,8% vol.

Alc. 2% vol.

Alc. 8,2% vol.

seizoens bier

Lindeboom
Herfstbock

Gouverneur
Stout Op Hout

De brouwers grijpen terug
naar de oorspronkelijke
brouwreceptuur en ondergistende giststam van
Lindeboom Herfstbock;
dé klassieker zoals
oorspronkelijk bedoeld.

Gebrouwen met een
melange van gerstemouten.
De lagering op eikenhout
geeft een subtiel houtaroma
en een unieke afdronk.
Alc. 7,5% vol.

Gouverneur
Dubbel
Fluweelzacht en
bitterzoet van karakter.
Het karamelmout geeft
een unieke smaak en
kastanjebruine kleur.
Alc. 6,5% vol.

Alc. 6,5% vol.

Gouverneur
Speciale 140

Liefmans Fruitesse
on the Rocks

Een vlot drinkbaar,
frisblond bier, fruitig
en subtiel hoppig van
smaak. Gebrouwen ter
gelegenheid van het
140 jarig bestaan van
de brouwerij.

De smaak van Liefmans
Fruitesse is licht zoet met
fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en
vlierbes. Dit frisse rode bier komt
tot zijn recht in het Liefmans
tumbler glas gevuld met
lekker veel ijs!

Alc. 5,5% vol.

Alc. 3,8% vol.

Hopvol Leven IPA
Doordat er extra hop is
toegevoegd aan deze Indian
Pale Ale smaakt dit bier lekker
hoppig en pittig. De prettige
bittere nasmaak maakt het
een bier om lekker lang van
(na) te genieten.
Alc. 7,2% vol.

La Chouffe Blonde
Een hoogblond bier uit het
Ardens dorpje Achouffe.
La Chouffe is een blond
niet gefilterd bier. Door
toevoeging van koriander en
hop krijgt het bier een zachte,
frisse en fruitige smaak.

La Chouffe Nice
Winters bier van brouwerij
Achouffe. Wij raden u aan
om er tussen midden oktober
en midden februari bij het
haardvuur van te genieten.
Alc. 8% vol.

Een oaked, zwaar blond bier
van hoge gisting. Het bier
krijgt z’n subtiele vanilletoets dankzij de eikenhouten
snippers die tijdens het
brouwen worden toegevoegd.
Alc. 8,5% vol.

Gebrouwen uit donkere
moutsoorten. De smaak
is iets zoetig met een
prachtige moutsmaak
door gebrande mout.
Alc. 6,5% vol.

Alc. 8% vol.

Cornet

Wild Leven
Bock

Orval
Trappist Ale

Land Zal Die
Leven, Amber

Uniek bovengistend bier,
waarbij wilde gist zorgt
voor een unieke smaak. De
gekozen vergistingsmethode
maakt een lange lagering
nood-zakelijk.

Amber bier met een
karakteristieke smaak.
Gebrouwen volgens de
traditionele methode, met
nagisting op fles en ongefilterd. De heerlijk hoppige
smaak, gecombineerd met
een fris bittere afdronk.

Alc. 6,2% vol.

Alc. 7,2% vol.

Westmalle Tripel

LeFort Tripel

De aroma’s variëren van
fruitigheid tot kruidigheid.
Dit is een buitengewoon
elegant en complex bier,
daar is vrijwel iedereen
het over eens.

Goudblond bier met frisheid,
fruitig aroma en een mooie
zachte en volle smaak met
een vanille- kruidnagelaroma
en een fruitige smaak van
bananen en rode appels.

Alc. 9,5% vol.

Alc. 8,8% vol.

Grimbergen
Dubbel
Grimbergen Dubbel heeft
een prachtige, dieprode
‘Bourgogne-kleur’. De
smaak zit vol ronde bitters
en een karamelachtige
zoetheid.
Alc. 6,5% vol.

La Trappe Tripel
Goudblond trappistenbier met een witte
schuimkraag. Fruitige
geuren van perzik
en abrikoos zijn
gecombineerd met
een bloemige geur.
Alc. 8,0% vol.

Grimbergen
Blond

La Trappe
Blond

Grimbergen Blond is een
volmondig bier van hoge
gisting. De smaak is fruitig
en heeft een mooie balans
tussen zoet en bitter.

Toegankelijk en doordrinkbaar trappistenbier.
Het heeft fruitige aroma’s,
je proeft de lichte
zoetheid van de mout.

Alc. 6,7% vol.

Alc. 6,5% vol.

Tripel Karmeliet
Blond, pittig, zacht en fruitig
driegranenbier, hergist in
fles. Met monnikengeduld
volgens karmelietentraditie
gebrouwen, met tarwe,
haver en gerst.
Alc. 8,4% vol.

Trappist
Rocheford 8

Trappist
Rocheford 10

Dit donkere bier is zo
rijk aan smaak, het
bevat fruitigheid van
donker fruit, pruimen
en vijgen.

Dit bier heeft het hoogste
alcoholpercentage van
alle Rochefort abdijbieren
en is ook het zwaarste bier.
Heeft een bruine kleur
met een zeer donkere
glans van mahoniehout.

Alc. 9,2% vol.

Alc. 11,3% vol.

Lindeboom Radler
Citroen 0.0
Een verfrissende combinatie
van het fameuze Lindeboom
Pilsener en sprankelend
citroenwater. De ultieme
natuurlijke dorstlesser.
Alc. 0,0% vol.

Leffe 0.0
Het eerste abdijbier dat
geheel zonder alcohol
is gebrouwen. ‘Het
alcoholvrije bier blijft
trouw aan de kwaliteit
en authenticiteit van de
bekende alcoholhoudende
bieren’, zo zeggen ze bij
Leffe.
Alc. 0,0% vol.

Lindeboom 0.5

Venloosh Wit 0.0

Lindeboom 0.5 heeft
een bierig karakter en een
subtiel hoppige afdronk. Een
natuurlijke en verantwoorde
dorstlesser met een unieke
isotonische werking.

Verkwikkend witbier van
de Lindeboom brouwerij.
Dit witbier combineert de
volmondige smaak van
gemoute gerst, tarwe en
haver met een subtiele
hint van citrus.

Alc. 0,5% vol.

Alc. 0,0% vol.

Liefmans 0.0
De smaak van Liefmans
Fruitesse is licht zoet met
fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en
vlierbes. Dit frisse rode bier
komt tot zijn recht in het
Liefmans tumbler glas gevuld
met lekker veel ijs!
Alc. 0,0% vol.

Geperst kauwbot
Runderbot XL
Hondensnoepjes

3,50
7,00
4,00
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